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 ج  

 اإلهداء
إىل روح والدد ، إوإىل الدد ليت الدد  رىددإلس م ددذ اعودد م مندد    ومددة أ  ددار،               

 .فكا ت يل األم احلنون واألب املرىيت وال م املش ق واخلال احلا يت

       

م د  حسدا اخل ددق وح ي دة املإلدحام وإحسددان     إىل الد ، م يندس ال  دم وم ينددس             

 وإىل اىنإلد   إ الرتىية أوإلاذ، وصدرر، األودإلاذ الد رإلور حسدا مادات الرتلدور،      

 .ة أم جرادزوج  الغالي
 

 .مي كون إىل أرواح الشر اءمحاة األوطان ال يا يضحون ىأغ ذ ما إىل 

 

 أه ، مثرة  ه ا البحث املإلواضع



 د  

 شكر وتقدير
  ". ":           قال اهلل 

  ".َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس اَل َيْشُكُر اللََّه  :"  وقال رسول اهلل
صد ح الد ، لدوىل اعشدرا      أل  يم جبحيل الشكر  ل ضي ة ال رإلور ال اضل  م  ان هاشدم           

م ذ ه ه الرودالة إ فأمد  يت ىإلوجيرالد  الايبدة إ وهرائد  السد ي ة إومدا  دل م ديتل ىو إلد  الدهينا وم ىنصدح              

 .الرشي  إفجحاه اهلل خري اجلحاء

 

 .ىل أوال ة جام ة  اخل يل األفاضل  ال يا ما   وا م يتَّ ى  م وم مشورة وإ        

          

 .جلنة املنا شة األج ء ال يا واف وا م ذ منا شة ه ه الروالةو إىل         

         

 .إىل جام ة اخل يل ال  اوإلضافإلس فيرا ومر ت وبل الإلحصيل ال  ينيت ىأيسر السبلو       

   

ال ددام ا يف مكإلبددة جام ددة اخل يددل وإىل ال ددام ا يف    إىل  اجلحيددل وم أ سددذ أن ألوجدد  ىالشددكر            

 . ة اخل يل  مكإلبة ى 

     

 .وأشكر رل ما وام  يت يف إجناح ه ا ال ينل املإلواضع
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 ه  

 امل  مة
 :وفيها

 وسبب اختيار البحث أمهية املوضوع
 الدراسات السابقة

 تهوطريقمنهج 
 خطة البحث



 و  

 :امل  مة

وعلـــر  لـــه - حممـــد -احلمـــد هلل رل العـــاملص، واللـــ ة والســـ م علـــر أشـــرف اخللـــ  واملرســـلص       
 :ه أمجعص، وبعدوصحب

 
اشــتمل علــر مقدمــة و هيــد  أحكاااا الةياا  ساال مألااال  األحااةا  ال   ااي فهــذا البحــث بعنــوا          

والدراسـات السـابقة ومـنهج  وسـبب اختيـار البحـث بينت يف املقدمة أمهيـة املوضـوع ل وخا ة،وث ثة فلو 
 .البحث وطريقته وخطة البحث

 



 ز  

 :ووبب اخإليار البحث أمهية املوضوت
يعترب موضوع النية مـن أهـم املوضـوعات أل  مبـع األعمـال علـر النيـة ، وإحا ل يلـح النيـات  :أواًل      

العلمــاء اهتمامــاً بالحــاً  ــ  إ َّ هبــا  فــ   مجيــع العبــادات والتلــرفات يلــبح  ــري صــحيحة ، ولــذل  اهــتم
يمـا يرويـه عنـه عمـر بـن ف  الرسـول قـول دث عن النيـة ،وهـواإلمام البخاري افتتح صحيحه حبديث يتح

 :أنه قال اخلطال 
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَريُُه ِإََل ُدنـَْيا ُيِليبـَُها أَ "  َا اأْلَْعَماُل بِالنـِّيَّاِت َوِإَّنَّ ْو ِإََل اْمـرَأٍَة يـَْنِكُحَهـا ِإَّنَّ

 6"َفِهْجَريُُه ِإََل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 
 

ل ومها من انسيأيت أمهية النية يف مسائل األ وال الشخلية ألهنا يتعل  حبفظ األعراض واألو  :ثانياً       
 .اليت أمرت الشريعة حبفظها  الستالضروريات 

 
فكـا  مـن  ونظراً أل  بعض النـاس قـد فسـدت ح هـم يف هـذه األيـام وقـلَّ التـرامهم بشـرع اهلل :ثالثاً     

النيــة يف مســائل األ ــوال الشخلــية ألهنــم قــد ينــوو  مــن التلــرف  األمهيــة اكــا  بيــا  مــا يتعلــ  بأ كــام
 .املشروع شيئاً  ري مشروع فيؤدي حل  إَل بط   ما كا  مشروعاً يف األصل

  
ومن أجل هذه األمهية هلذا املوضوع وعـد التشـاور وأخـذ النلـح مـن أسـايذيت يف افامعـة فقـد اخـرتت     

 .هذا املوضوع للبحث فيه
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 .6رقماحلديث البخاري ب أخرجهُ  

واملـال ، ولكـن القـرايف أضـاف ضـرورة سادسـة هـي العـرض ويبعـه يف املشهور أ  الضرورات مخس هي الـدين والـنفس والعقـل والنسـل  4
 .وما بعدها 27حل  الع مة يوسف القرضاوي ،وانظر كتال مدخل لدراسة الشريعة اإلس مية للع مة يوسف القرضاوي ،



 ح  

 :اى ةال راوات الس
 :الكتب املعاصرة اليت أُلِّفت يف النية وأثرها يف األ كام الشرعية ، وهي: أعين بالدراسات السابقة       

 
م اص  املك  ا فيينا يإل ب  ى  لرب ال املاإأو النيات يف ال باداتإلدألي  الد رإلور ميندر     :أوالً      

 .و يينان األش ر
     
لنيــل درجــة الــدكتوراه يف الفقــه املقــار  ، ويقــع يف  لــد وا ــد مــن يقــدم هبــا البا ــث  والكتــال رســالة    

 .صفحة ، وحتدث فيه املؤلف عن النية يف العبادات (275)الورق متوسط احلجم يف
 
فقـد قسـم املؤلــف املقدمـة إَل ث ثـة مبا ــث ، بـص يف األول موضـوع الرســالة فبـص أ  موضـوعها هــو      
،وحتــدث يف املبحــث 6"حنــو أفعــال شــرعية معينــة هــي العبــادات دو   ريهــايلــ  اإلرادة افاةمــة الــيت يتجــه "

 .الثاين عن األدلة علر اعتبار املقاصد يف العبادات ، ويف الثالث بص فضل املقاصد وعظيم خطرها
 

مث قسم املؤلف الرسالة إَل بابص ، حتدث يف األول منهما عن النيات ويف الثاين عن املقاصد ، فقسم     
األول إَل ستة فلول فالفلل األول حمل النيـة ، والفلـل الثـاين وقـت النيـة ، والثالـث صـفة النيـة ، البال 

والرابع شروط النية ومبط هتـا ، واخلـامس النيابـة يف النيـة ، والسـادس مـا يفتقـر إَل النيـة مـن العبـادات ومـا 
 .ال يفتقر إليها

 
تمهيـد حتـدث فيـه عـن أمهيـة الحايـة ،ويف الفلـل األول وقسم البال الثاين إَل  هيـد وأربعـة فلـول ، فال   

حتدث عن الحاية اليت يتوجه إليها مقاصـد املكلفـص ، ويف الثـاين حتـدث عـن مفهومـات خاطئـة ل خـ   
 .قاصد السيئة ، ويف الرابع عن يأثري املقاصد يف األفعالامل، ويف الثالث حتدث عن 

 
مـن موضـوعات النيـة وأ كامهـا يف الشـريعة اإلسـ مية ، إال  فهذا الكتال مـع أنـه خـدم جانبـاً مهمـاً      

 .أ  املؤلف قلر حبثه يف جانب العبادات فحسب
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 .من كتابه املشار إليه 27فحةانظر ك م املؤلف ص 



 ط  

 
وســأعايف يف هــذا البحــث جانبــاً مهمــاً ل يتطــرق إليــه البا ــث وهــو أ كــام النيــة يف مســائل األ ــوال     

 . الشخلية
 
 .رإلور صاحل ىا غامن الس منالنية وأثارها يف األحكام الشرمية إ لألي  ال  :ثانياً    
 يـث يقـع  - لنيـل درجـة الـدكتوراه ، وهـو مـع ضـخامة  جمـهيقـدم هبـا البا ـث هذا الكتال رسالة     

ل يف  ثار النيـة يف األ كـام الشـرعية ،واملؤلـف معـذور يف إال أنه ل يفلِّ  - يف  لدين من احلجم املتوسط
أل كام الشرعية سواء كانـت مـن العقائـد أو مـن العبـادات أو حل  ألنه جعله كتاباً شام ً آلثار النية يف ا

ُأ ب أ  أنبه علر أ  املوضوع الذي أكتـب فيـه وهـو النيـة وأثرهـا :" من املعام ت ، ولذل  قال املؤلف 
يف األ كــام الشــرعية موضــوع شــامل لكــل علــوم الشــريعة ، بــل إ  صــح التعبــري فهــو شــامل لعلــوم الــدنيا 

سأقتلـــر علـــر مـــا يتلـــل باملوضـــوع ايلـــاالً مباشـــراً مث  يت علـــر املســـائل العلميـــة  ، لـــذل  فـــ ين...والـــدين
 6".اآلثار الفقهية املرتيبة علر النية فأحبث ما أراه جديراً بالبحث  سب القدرة واإلمكا و 
 

ولــذل  فقــد رأيــت أ  هــذا الكتــال مــع مــا يضــمنه مــن علــم نــافع ومجــع ألهــم مــا يــؤثر فيــه النيــة مــن       
 يحـين عـن مريـد مـن األحبـاث والدراسـات الــيت يتنـاول جانبـاً مـن األ كـام الشـرعية لبيـا  أ كــام أ كـام ال

 . النية فيها ، وهذا ما سأقوم به يف جانب األ وال الشخلية يف هذه الرسالة ب ح  اهلل 
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 6/42  ، النية وأثرها يف األ كام الشرعية ، صاحل السدال 



 ي  

 :وطري إل  منرج البحث
، وايبعــت فيــه طريقــة قائمــة   واالســتنتا ايبعــت يف هــذا البحــث املــنهج الوصــفي املتضــمن ل ســتقراء      

 :علر النقاط التالية
 

 األربعــة واملــذهب الرجــوع إَل امللــادر األصــلية واملعتمــدة لكــل مــذهب مــن املــذاهب الفقهيــة - 
يف كل مسألة مـن املسـائل الفقهيـة حبيـث يؤخـذ رأي كـل مـذهب مـن الظاهري أ ياناً ،وحل  

 .كتبه املعتمدة
 
ية لكل مسألة أصولية حبيث  خذ  راء العلمـاء األصـوليص امللادر األصلية األصول إَلالرجوع  - 

 .من الكتب املعتمدة

 
الرتجــيح فيهــا حبســب قــوة عــرض أدلــة العلمــاء يف املســائل الفقهيــة واألصــولية املختلــف فيهــا و  -3

 .الدليل دو  يعلب لرأي أو ملذهب
 

 .التعريف بامللطحات الفقهية واألصولية من الكتب املعتمدة  -4
 

 .للتعريف باملفردات واملعاين اللحوية اجم اللحة العربيةإَل مع الرجوع -5
 

عـــرو اآليـــات القر نيـــة الـــواردة يف البحـــث ببيـــا  أرقامهـــا وأاـــاء الســـور الـــواردة فيهـــا ، و ـــريج  -6
األ اديث النبوية واحلكم عليها إ  ل يكن يف صحيح البخاري أو صحيح مسلم ، ف   كا  

 .جيهاحلديث فيهما أو يف أ دمها أكتفي بتخر 

 
 الرتمجة لألع م  ري املشهورين الواد حكرهم يف الرسالة -7

 
 .وامللادر وحمتويات البحثواألع م عمل فهارس لآليات القر نية واأل اديث النبوية  -8



 ك  

 خاة البحث
 .اشتملت الرسالة علر مقدمة و هيد وث ثة فلول وخا ة    
 

 : المقدم 
 .، و خطة البحثوطريقته ت السابقة ، ومنهج البحث  يث بينت فيها أمهية املوضوع ، والدراسا  
 

 :التمهيد
 :يعريف األ وال الشخلية وملدرها وموضوعها 

 :وفيه مبحثا  
 .األ وال الشخليةاملبحث األول يعريف 

 .موضوع األ وال الشخليةملدر و :املبحث الثاين
 

 :الف   األو 
 :يف األ وال الشخلية هاواألدلة علر اعتبار و ييرها عن  ريها يعريف النية    

 :وفيه مبحثا 
 .يعريف النية و ييرها عن  ريها:املبحث األول
 .األدلة علر اعتبار النية يف األ وال الشخلية:املبحث الثاين

 
 :الف   الثانل

 :يلرفات من ال يلح النية منهم يف األ وال الشخلية   
 :مبا ث هيد وستة وفيه 

 األهلية:التمهيد 
 اللحري يلرفات:املبحث األول
 السكرا  يلرفات :املبحث الثاين
 هاملكرَ  يلرفات :املبحث الثالث
 املريض مرض املوت  يلرفات: املبحث الرابع



 ل  

 يلرفات الحضبا  والوهلا  : املبحث اخلامس
 افاهل واملخطئ والناسي يلرفات:دساملبحث السا

 
 :الف   الثالث

 6:يف األ وال الشخلية  كم من أراد بتلرفه  ري ما قلده الشارع    
 :عشر مبحثاً  أ دوفيه 
 

 النية يف الروا :املبحث األول
 النية يف الط ق:املبحث الثاين
 النية يف اإلي ء:لثااملبحث الث

 النية يف الظهار:املبحث الرابع
 النية يف الرجعة :املبحث اخلامس
 العدةالنية يف  :املبحث السادس
 النية يف النسب :املبحث السابع

 النية يف الرضاع :بحث الثامنامل
 النية يف الوالية :املبحث التاسع
 النية يف النفقة :املبحث العاشر

 النية يف املرياث والوصية :املبحث احلادي عشر
 

 نتائج البحث :ال اتم 
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الفرق بص هذا الفلل والفلل الثاين أ  الفلل الثاين لبيا  أ كـام النيـة  ـن ال يلـح النيـة مـنهم أو  لـل خـ ف بـص العلمـاء يف  
اعتبارها ولو كانت نيتهم موافقة لحرض الشارع من حل  التلرف، أما هذا الفلل فهو لبيا  أ كام النية  ن يعترب منهم النية  ري أهنم 

 .وا من التلرف الشرعي  ري ما ريبه الشارع عليه من أ كامقلد



   

 

 

 الإلينري 
وم درها تعريف األحةا  ال   ي  
 ومةضةعها

 
 وسيه مبحثان
 يعريف األ وال الشخلية:املبحث األول
 موضوع األ وال الشخليةملدر و :املبحث الثاين



   

 املبحث األول
 تعريف األحةا  ال   ي 

 
 :وسيه مطلبان

 
 األ وال الشخلية لحة:املطلب األول    
 األ وال الشخلية اصط  اً :املطلب الثاين       

 



 3 

 المطلب األو 
 األحةا  ال   ي  لغ 

ص ، الكلمـة األوَل األ ـوال ، والكلمـة الثانيـة األ وال الشخلية مركب إضايف مكو  من كلمت      
هـــو مـــا كـــا  اإلنســـا  عليــه مـــن خـــري أو شـــر ، وافمـــع : الشخلــية ، فـــاأل وال مجـــع  ـــال ، واحلــالُ 

 6.أ وال، يقال للرجل إحا حَتوَّل من مكا  إَل مكا  أو حتوَّل علر رجل بدراهم  ال
 

كـل جسـم لـه اريفـاع و هـور ، واملـراد بـه : والشخلية نسبة إَل الشـخ  ، والشـخ  يف اللحـة      
 4.إثبات الذات فاستعري هلا لفظ الشخ  ، والشخ  سواد اإلنسا  و ريه يراه من بعيد

 .فاأل وال الشخلية هي ما كا  عليه اإلنسا  من أمور    حايه ، وما يطرأ عليها من يحري  
 

                                                 
6
 66/690،لسا  العرل،ابن منظور،17خمتار اللحاح ،الراةي، 
4
 7/22لسا  العرل،ابن منظور، 
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 المطلب الثانل 
    ي  اصطالحاً األحةا  ال

الشـــريعة وشـــراح القـــوانص فقهـــاء  ملـــطلح  ـــديث لـــه ث ثـــة يعريفـــات عنـــدشخلـــية األ ـــوال ال      
 6:الوضعية

 :التعريف األو 
 4.القسم الذي ينظم ع قة الفرد بأسريه من القانو  املدين هياأل وال الشخلية        
أخــذ ميــرة هــذا التعريــف أنــه يتفــ  مــع أصــل مــا وضــع لــه امللــطلح يف القــانو  الفرنســي الــذي         

 .هذا امللطلح منه
 
إال أ  هذا التعريف  ـري جـامع ألنـه ال يشـمل الوصـية وأ كامهـا وأ كـام املـرياث وال األ كـام       

األ وال الشخلـية أصـبحت ضـمن قـانو  مسـتقل ول  كما أ املتعلقة باملال كاهلبة يف بعض القوانص،
 .يعد جرءاً من القانو  املدين

 
 :التعريف الثانل

ل الشخلــــية ملــــطلح يطلــــ  علــــر القــــوانص املتعلقــــة بــــالروا  والطــــ ق و ثارمهــــا واملــــرياث األ ــــوا    
 5.والوصية
 .ميرة هذا التعريف أنه واقعي يتف  مع قوانص األ وال الشخلية يف الدول العربية        
 .ويؤخذ عليه بأنه ل يبص املراد بامللطلح بل بص املواضيع اليت يدخل ضمنه فحسب       
 

                                                 
6

: انظـر،  وأل  هـذه التسـمية يتناسـب مـع عمـل كـل منهمـا ، يسمية علمـاء القـانو  بالشـراح وعلمـاء الشـريعة بالفقهـاء للتفرقـة بينهمـا 
 .6/7لتشريع افنائي اإلس مي ، عبد القادر عودة ، ا
 29أصول القانو  ،عبد املنعم فر  اللدة ،  4
 69علي السرطاوي ، حممود شرح قانو  األ وال الشخلية ، 5
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 :التعريف الثالث
 6.األ كام اليت يتلل بع قة اإلنسا  بأسريه بدءاً بالروا  وانتهاء بتلفية الرتكات أو املرياث       
يتمير هذا التعريـف بأنـه بـص املـراد مـن األ ـوال الشخلـية اـا يتوافـ  مـع قـوانص الـدول العربيـة ،       

ملدين ، كما أنه ل جيعلها قسيماً لأل وال العينية  يث ل جيعل األ وال الشخلية جرءاً من القانو  ا
 .أل  بعض أ كام قانو  األ وال الشخلية يتعل  باألعيا  وباألموال كالوصية واملرياث

ولذل  أرجح هذا التعريـف لكونـه أقـرل التعريفـات الث ثـة إَل اللـوال ، وال ينتقـد بأنـه أدخـل       
منه وفــ  األصــل التــار ي هلــذا امللــطلح  يــث أدخــل يف مفهــوم األ ــوال الشخلــية مــا ال يــدخل ضــ

بعـض األ كــام الــيت يتعلــ  بــاألموال ، بــل إ  هــذا يعتــرب مراعــاة ملــا يطــور إليــه امللــطلح وصــار إليــه يف 
 .الواقع

 
وهذا التعريف الراجح وضع ضابطاً ملا  ل إليه ملـطلح األ ـوال الشخلـية حبيـث يُـدخل ضـمنه       

القـــانو  جـــرءاً منـــه و ـــر  منـــه مـــا عـــدا حلـــ  مـــن أ كـــام ، وهـــذا  وضـــعكـــل األ كـــام الـــيت جعلهـــا وا
 .الضابط هو أ  هذه األ كام يتعل  بأسرة اإلنسا 

                                                 
 .7/1الفقه اإلس مي وأدلته ،وهبة الر يلي ،  6



 6 

 الها يت املبحث
 م در ومةضةع األحةا  ال   ي 

 
 :وسيه مطلبان

 
 ملدر ملطلح األ وال الشخلية: املطلب األول   
 موضوع األ وال الشخلية: املطلب الثاين   
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 األو  المطلب
 م در م طلح األحةا  ال   ي 

األ ــوال الشخلــية ملــطلح  ــريب مقتــبس مــن القــانو  املــدين الفرنســي ،  يــث در  الفرنســيو       
 6 :علر يقسيم القانو  املدين إَل قسمص

 :األحةا  العيةي :القسم األول
 .ملالية ونظام األموالوينظم ما يتعل  بالروابط املالية ، وحيتوي علر نلو  خاصة  باحلقوق ا      

 :األحةا  ال   ي  :القسم الثاين
وينظم ما يتعل  حبالة اإلنسا  وأسريه أي بالع قات العائلية ، وحيتـوي علـر نلـو  خاصـة          

 .بالروا  ونظام العائلة
       
  ، وحلــ  منــذ أ  يقلــمــن هــذا القــانو  و أخــذت أ لــب قــوانص الــدول العربيــة هــذا امللــطلح       

نفــوح الشــريعة اإلســ مية يف عهــد حممــد علــي باشــا ، ولكــن ملــا كــا  قســم األ ــوال الشخلــية مريبطــاً 
أخر  واضـعو القـانو  قسـم األ ـوال الشخلـية 4اريباطاً وثيقاً بالدين أكثر من اريباط األ وال العينية؛

باســـم قـــانو   مـــن القـــانو  املـــدين املـــأخوح  مـــن القـــانو  الفرنســـي وجعلـــوه ضـــمن قـــانو  مســـتقل اـــوه
ألسرة وأخـذوا أ كامـه مـن الفقـه اإلسـ مي ، وأضـافوا إَل هـذا القـانو  ااأل وال الشخلية أو قانو  

 5. كالوصية واملرياث-باألموال يعين أهنا متعلقة –بعض األ كام اليت يدخل ضمن األ وال العينية 
 

دونات الفقهيــة القدإــة إال أ  وهــذا امللــطلح وإ  كــا  جديــداً مســتورداً وال نكــاد  ــده يف املــ       
، وقـد حتـدث الفقهـاء  وسنة النيب امللطفر  موضوعايه مدونة منذ فجر اإلس م يف كتال اهلل 

ككتــال النكــاح والطــ ق عــن املوضــوعات الــيت يــدخل ضــمنه بالتفلــيل يف أبــوال متفرقــة مــن كتــبهم  

                                                 
6

،األ ـوال الشخلـية ، 10  ، عبـد املـنعم فـر  اللـدة،،أصـول القـانو 671، حممـد مجـال ةكـي ، ونيـةالقانالدراسات  دروس يف مقدمة 
 2أنور اخلطيب،

4
انظــر الكتـب القانونيــة املشـار إليهـا يف اهلــام، السـاب  ، وهــذا ال يلـلح  جـة  ــ  نطبـ  بعــض ،هــذا التعليـل حكــره شـراح القـوانص  

ا ســواء يعلقــت باملــال أو بحــريه ، والواجــب بتطبيقهــ أ كــام الشــريعة دو   ريهــا ؛ أل  األ كــام الشــرعية كلهــا ديــن نتقــرل إَل اهلل 
 .يطبي  أ كام الشريعة كاملة

5
 2األ وال الشخلية ، أنور اخلطيب ، 
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اً يف الكتب الفقهية احلديثة ، وأصبح ، ولقد أصبح هذا امللطلح معترب ...واملرياث والوصية واحلضانة 
 6.مقاب ً لقسم املعام ت املدنية وقسم افنايات ، وأصبح عنواناً للتأليف يف أ كام األسرة

الـذي   وأول من ألـف كتابـاً يف األ ـوال الشخلـية وأدخـل فيـه هـذا امللـطلح حممـد قـدري باشـا     
والـــذي ،(  كـــام الشـــرعية يف األ ـــوال الشخلـــيةاأل)ألـــف يف أواخـــر القـــر  التاســـع عشـــر كتابـــاً أاـــاه

اشــتمل علــر أ كــام الــروا  والطــ ق ومــا يتعلــ  هبمــا ، واملــرياث والوصــية واهلبــة واحلجــر ومــا يرتيــب 
 5.عليه
 

م ؛ قلـــر 6775م واملـــاكم األهليـــة ســـنة6772ســـنةيف ملـــر  و ـــص أنشـــئت املـــاكم املختلطـــة      
شخلــية فحلــل خــ ف بــص املــاكم الشــرعية واملــاكم اختلــا  املــاكم الشــرعية علــر األ ــوال ال

م 6929لســـنة  627األهليـــة يف مـــدلول األ ـــوال الشخلـــية إَل أ  صـــدر قـــانو  ينظـــيم القضـــاء رقـــم
منه ،  يث بينت هايا  املاديا   62و65 يث بص ما يدخل ضمن األ وال الشخلية يف املاديص 

 . لثاين من هذا املبحثب اموضوع األ وال الشخلية ، وهذا ما أبينه يف املطل
 

                                                 
6
 7، الواضح يف شرح قانو  األ وال الشخلية األردين ،عمر سليما  األشقر  ،  1/7الفقه اإلس مي وأدلته،وهبة الر يلي ، 

، وأمـه ملـرية  سـنية يعلـم الـوي والقـاهرة ، ودخـل  األناضـولبيه من أوأصل ( وي مل) ولد هبا ، يف . من رجال القضاء يف ملر  4
ويقلب يف املناصب ، فكا  مستشارا يف . واختاره اخلديوي مربيا لويل عهده . ونبغ يف معرفة اللحات . فأمت هبا دروسه  األلسنمدرسة 

ا للحقانية وهر  خر مناصـبه ، ويـويف بالقـاهرة ، مـن كتبـه  مرشـد احلـريا  املاكم املختلطة ، ونا را للحقانية ، مث وةيرا للمعارف ، فوةير 
ــ،  ه 6501يويف سنة  الشخلية و ري حل  األ والالشرعية يف  واأل كام األوقافللقضاء علر مشك ت  واإلنلافقانو  العدل و 

 7/60األع م ، الرركلي ،: وانظر يرمجته 
5
 .2اهلل، الروا  يف الشريعة اإلس مية، علي  سب 
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 ثانلالمطلب ال
 مةضةع األحةا  ال   ي 

لبيــا  موضــوع األ ــوال الشخلــية ال بــد مــن بيــا  مــا قــرره أول القــوانص العربيــة الــيت بينــت حلــ        
وهــو القــانو  امللــري الــذي يعتــرب ملــدراً يار يــاً أل لــب قــوانص الــدول العربيــة يف األ ــوال الشخلــية 

ال بد كذل  من بيا  ما قـرره القـانو  األردين باعتبـاره القـانو  املطبـ   ـ  اآل  يف املـاكم و ريها ، و 
، مث بيـا  مـا يبنـاه القـانو  الفلسـطيين يف قوانينـه واملواضـيع الـيت مناط  السلطة الفلسـطينية الشرعية يف 

 .حتدث عنها يف مسّودة مشروع قانو  األ وال الشخلية الفلسطيين
 :ل  يف ث ثة فروع وسأحتدث عن ح

 :الفرع األو 
 :مةضةع األحةا  ال   ي  سل قانةن تةظيم القضاء الم ري

بــص موضــوع األ ــوال الشخلــية يف املــاديص و م 6929ســنة627قــانو  ينظــيم القضــاء رقــمصــدر     
 :منه ، ون  املاديص كما يلي 62و65
قــة حبالـــة األشــخا  وأهليـــتهم ، أو األ ـــوال الشخلــية يشـــمل املناةعــات واملســـائل املتعل(:65)املــادة

املتعلقـــة بنظـــام األســـرة كاخلطبـــة والـــروا  و قـــوق الـــروجص وواجباهتمـــا واملهـــر ونفقـــة الروجيـــة والطـــ ق 
والوصــاية واحلجــر والقيامــة والنظــر يف أمــر   والتفريـ  بينهمــا والنســب وأ كامــه ونفقــة األقــارل والواليـة

 .وصايا و ريها من التلرفات املضافة إَل ما بعد املوتاملفقود والحائب وما يتعل  باملواريث وال
 4.اهلبة يعترب من األ وال الشخلية يف     ري امللريص إحا كا  قانوهنم يعتربها كذل (:62)املادة
 

وي  ظ البا ث أ  هذا القانو  جعل اهلبة ضمن أ كام قانو  األ وال الشخلية ، مع أهنا ال     
 :أسريه يف األصل ، وقيد حل  بشرطصيتعل  بشخلية اإلنسا  أو 

 .أ  يكو  حل  يف     ري امللريص - 
 .أ  يكو  قانو  حل  الشخ  يعترب اهلبة من األ وال الشخلية - 

 .كما أ  هذا القانو  ل يعترب الديات وأ كام األوقاف من األ وال الشخلية

                                                 

يف شــرح  لــة األ كــام ،علــي  درر احلكــام :، انظــرفــاح يلــرف الــويل يف  ــ  الحــري شــاء أم أىن :واصــ  اً ،  النُّلــرة: الواليــة لحــة  6
 27 يدر،

4
 2علي  سب اهلل ، الروا  يف الشريعة اإلس مية ، 



  1 

 



    

 :الفرع الثانل
 :مةضةع األحةا  ال   ي  سل القانةن األردنل

انو  األ ــوال الشخلــية األردين ل يبــص موضــوع األ ــوال الشخلــية ، ولكــن الدســتور األردين قـ     
( 602)اختلــا  املــاكم الشــرعية  يــث نلــت املــادة( 602)يف الفلــل الســادس منــه بــص يف املــادة

 :علر
 :للمحاكم الشرعية و دها    القضاء وف  قوانينها اخلاصة يف األمور اآليية"
 .شخلية للمسلمصمسائل األ وال ال - 
قضــايا الديــة إحا كــا  ك مهــا مســلمص أو كــا  أ ــدمها  ــري مســلم ورضــي الفريقــا  أ  يكــو   - 

 .   القضاء يف حل  للمحاكم الشرعية
 .األمور املختلة باألوقاف اإلس مية -3
 

وهـــذه املـــادة أخرجـــت القضـــايا املتعلقـــة بالديـــة واألمـــور املتعلقـــة باألوقـــاف مـــن موضـــوع األ ـــوال      
ا مــن اختلــا  املــاكم هتــلشخلــية بــدليل أهنــا عطفتهــا عليهــا وجعلتهــا قســيماً هلــا ، ومــع حلــ  اعترب ا

 .الشرعية
 

وقـــد فســـرت هـــذه املـــادة مـــن الدســـتور املـــادة الثانيـــة مـــن قـــانو  أصـــول املاكمـــات الشـــرعية  يـــث     
 :وضحت اختلا  املاكم الشرعية بأ  نلت علر

 :ملواد التاليةينظر املاكم الشرعية ويفلل يف ا"
الوقـــف وإنشـــاقه مـــن قبـــل املســـلمص وشـــروطه والتوليـــة عليـــه واســـتبداله ومـــا لـــه ع قـــة ب داريـــه  - 

 .4وربطها باملقاطعة 3ل جاريص  واملستح ت الوقفية  الداخلية وحتويله املسقفات

                                                 
 .7 ف،عمر  لمي أفندي ،إحتاف األخ:انظر  املسقفات يف االصط ح املستحل املشتمل علر مبا  مسقوفة، 6
 .املال املوقوف الستثمار الح ت والواردات املقتضية إلدارة املؤسسات اخلريية ، املرجع الساب : املستحل  4
صورة مـن صـور احلكـر ، وصـوريه أ  حيكـر الواقـف أرضـاً عليهـا بنـاء يف  اجـة إَل إصـ ح مقابـل دفـع مبلـغ معجـل مـن :اإلجاريص  5

مـن القـانو   6412لبناء يلرف اعرفة املتويل علر عمارة الوقـف، وأجـرة سـنوية لـألرض مسـاوية ألجـر املثـل، املـادة املال مساو لقيمة ا
 .املدين األردين

، يـدفعها إَل جهـة الوقـف املتلـرف اـا عليهـا ( البقعة الواسعة من الدور )إجارة سنوية مقطوعة معينة يريب علر العرصة : املقاطعة  2
 .67إحتاف األخ ف،عمر  لمي أفندي،:هو بناء و راس وهي وقف وما عليها من البناء والحراس مل  انظر من العقار الذي 



    

الــدعاوى املتعلقــة بــالنراع بــص وقفــص أو بلــحة الوقــف ومــا يرتيــب عليــه مــن  قــوق أسســت   - 
خا  أما إحا ادعـر أ ـد الطـرفص الكيـة العقـار املتنـاةع فيـه مـع وجـود كتـال وقـف أو  بعرف

مــن األوقــاف املشــهورة شــهرة شــائعة عنــد أهــل القريــة أو امللــة  العقــار كــم بــالوقف أو كــا  
  وأبــرة مــدعي امللكيــة يف مجيــع هــذه احلــاالت أوراقــاً ومســتندات يعــرة ادعــاءه فعلــر املكمــة أ

الــدعوى ويكلفــه مراجعــة املكمــة حات اللــ  ية خــ ل مــدة معقولــة ، فــ حا يؤجــل الســري يف 
أبــرة مــا يــدل علــر إقامــة الــدعوى لــدى يلــ  املكمــة يقــرر املكمــة الشــرعية وقــف الســري يف 
الـــدعوى الــــيت أمامهــــا إَل أ  يبــــت املكمــــة يف شــــأ  ملكيــــة العقــــار وإال ســــارت يف الــــدعوى 

 .وأكملتها
 .ألوقاف املربوطة حبجج شرعيةمداينات أموال األيتام وا -3
 .الوالية والوصاية والوراثة -4
 .احلجر وفكه وإثبات الرشد -5
 .م والوصي وعرهلمانلب القيِّ  -6
 .املفقود -7
 .املناكحات واملفارقات واملهر وافهاة وما يدفع علر  سال املهر والنفقة والنسب واحلضانة -8
 .كل ما حيدث بص الروجص ويكو  ملدره عقد الروا  -9

لرتكــات الواجــب حتريرهــا والفلــل يف االدعــاء الكيــة أعياهنــا واحلكــم يف دعــاوى الــديو  حتريــر ا -1 
الــيت عليهــا إال مــا كــا  منهــا متعلقــاً اــال  ــري منقــول أو ناشــئاً عــن معاملــة  اريــة ويلــفيتها 

 .ويقسيمها بص الورثة ويعيص  ل  الوارثص الشرعية واالنتقالية
لمص وكـذل  إحا كـا  أ ـدمها  ـري مسـلم ورضـيا أ  يكـو  طلبات الدية إحا كا  الفريقا  مسـ -  

 .   القضاء يف حل  للمحاكم الشرعية
 .التخار  من الرتكة يف األموال املنقولة و ري املنقولة -  
 .اهلبة يف مرض املوت والوصية -3 
 .م وحماسبتهم واحلكم بنتائج املاسبةيِّ اإلح  للويل والوصي واملتويل والقَ  -4 
وقـــاف اإلســـ مية املســـجلة لـــدى املـــاكم الشـــرعية إحا كـــا  الواقـــف  ـــري الــدعاوى املتعلقـــة باأل -5 

 .مسلم وايف  الفرقاء علر حل 
 .كل ما يتعل  باأل وال الشخلية بص املسلمص -6 
 .أ د مأحونيها وما ينشأ عنهأو  كل عقد سجل لدى املاكم الشرعية -7 
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بينهـــــا وبــــــص  معوحلــــــ  بـــــافهـــــذه املــــــادة بشـــــكل واضـــــح موضــــــوع األ ـــــوال الشخلـــــية  بينـــــت    

موضــوع مــن الدســتور األردين ،  يــث إ  الدســتور أخــر  مســائل الديــة واألوقــاف مــن ( 602)املــادة
ه هـذت إطـار األ ـوال الشخلـية و يـدخل حتـ، وما عدا حل  من األمور كما سب   األ وال الشخلية

 .ردين األاملادة الثانية من قانو  أصول املاكمات الشرعية ما يدخل ضمنها  فللتاألمور 
 :اليت يدخل ضمن األ وال الشخلية هياملواضيع ف   عليه وبناء علر حل      
أ كــــام الــــروا  واخلطبــــة ، وواليــــة الــــروا  ، وعقــــد الــــروا  ،  ويشــــمل حلــــ :الــــروا  وأ كامــــه - 

 .، واملهر ، ونفقة الروجة هاوشروط الكفاءة ، واملرمات من النساء وأنواع
 .م الط ق عموماً ، واملخالعة ، والتفري  ، والعدة أ كا ويشمل حل : الط ق وأ كامه  - 
 .أ كام النسب -3
 .أ كام الرضاع -4
 .أ كام احلضانة -5
 .أ كام نفقة األقارل -6
 .أ كام املفقود -7
 .أ كام املواريث -8
 

األ ــوال  موضــوعوي  ــظ البا ــث أ  القــانو  ل يبــص أ كــام الوصــية ، وحلــ  ال  رجهــا مــن      
مـــن قـــانو  األ ـــوال ( 675)ح مـــن مـــذهب أيب  نيفـــة وفـــ  املـــادة الشخلـــية بـــل يطبـــ  عليهـــا الـــراج

ه إَل الــراجح مــن مــذهب أيب مــا ال حكــر لــه يف هــذا القــانو  يرجــع فيــ:" الشخلــية والــيت يــن  علــر 
، كمـــا أ  الوصـــية لكوهنـــا وثيقـــة اللـــلة بأ كـــام املواريـــث إكـــن جعلهـــا مـــن مســـائل األ ـــوال " نيفـــة

 .الشخلية
 
 ا ا خارجما ألهنمف والديات ف   قانو  األ وال الشخلية ل يبص أ كامهأما موضوعا األوقا     

 .عن نطاقه وإ  كانت من اختلا  املاكم الشرعية كما سب 
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إ  موضــوع األ ــوال الشخلــية حتــدد يف األســرة مــن بــدايتها  :مــن خــ ل هــذا العــرض إكــن القــول   
، ومــا يرتيــب علــر حلــ  بعــد  -قيقــة أو  كمــاً   - الروا  إَل انقضــائها بالفرقــة أو املــوتفبــاخِلطبــة ب

 .يةالعدة واحلضانة واملواريث والوصاملوت أو الفرقة من أ كام ك
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 :الفرع الثالث

 :مةضةع األحةا  ال   ي  سل القانةن الفلألطيةل
 :من القانو  األساسي الفلسطيين علر ما يلي( 94)ين  الفقرة األوَل من املادة   
 ". وال الشخلية يتوالها املاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانو املسائل الشرعية واأل" 

 :وين  املادة السادسة من قانو  السلطة القضائية علر ما يلي
 ".أوالً املاكم الشرعية والدينية وينظمها القانو :يتكو  املاكم الفلسطينية من"

 :من خ ل هذه النلو  القانونية أستنتج ما يلي
 :أوالً 
اختلـــا  املـــاكم الشـــرعية ال يقتلـــر علـــر األ ـــوال الشخلـــية بـــل يشـــمل كـــذل  مـــا اـــاه إ      

وهــو ملـــطلح فضــفاض  ــري حمــدد واألفضــل أ  يــتم حتديـــده " املســائل الشــرعية"القــانو  األساســي بِـــ 
 :ونلهامن الدستور ( 602)بشكل أدق كما هو احلال يف القانو  األردين يف املادة 

 :  القضاء وف  قوانينها اخلاصة يف األمور اآلييةللمحاكم الشرعية و دها  "
 .مسائل األ وال الشخلية للمسلمص -6
قضايا الديـة إحا كـا  ك مهـا مسـلمص أو كـا  أ ـدمها  ـري مسـلم ورضـي الفريقـا  أ  يكـو   ـ   -4

 .القضاء يف حل  للمحاكم الشرعية
 ."األمور املختلة باألوقاف اإلس مية -5

طبــ  يف ســائر املــاكم األخــرى أ كــام الشــريعة اإلســ مية ، فتكــو  املــاكم ث ثــة وال بــد أ  ي        
حمــاكم األ ـــوال الشخلــية ، وحمــاكم املعـــام ت املاليــة ، وحمــاكم افنايـــات ،ويطيــ  الشـــريعة : أنــواع 

 .اإلس مية فيها مجيعاً 
 :ثانياً 
 .ملسائل الشرعيةل يبص قانو  السلطة القضائية اختلا  املاكم الشرعية أو ا    

وبالنظر إَل مسوَّدة مشروع قانو  األ وال الشخلية الفلسطيين أجد أنـه يف موضـوعايه مطـاب  يقريبـاً 
 .للقانو  األردين باستثناء بعض اإلضافات والتعدي ت

ولذل  ف   القانو  الفلسطيين اعترب أ  موضوع األ وال الشخلية هو األسرة من بداية يكوينهـا     
ومـــا يرتيـــب علـــر - قيقـــة أو  كمـــاً -الروا  إَل  ـــص انقضـــائها بفســـأ الـــروا  أو املـــوت فـــاخلطبـــة ب

 .انقضائها من أ كام كالوراثة والوصاية ، كما هو احلال يف القانو  األردين
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وإ  كانت من اختلا  املاكم الشرعية ألهنا يعترب من املسائل ف هنا  أما أ كام الوقف والديات    
القانو  األساسي علر أهنا من اختلا  املاكم الشرعية ، ومع حل  فهـي ليسـت الشرعية اليت ن  

 .جرءاً من األ وال الشخلية ، ولذل  لن أحتدث عنها يف هذه الرسالة لكوهنا خارجة عن املوضوع
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 الف   األو 
 و ييرها عن  ريها يعريف النية

 يف األ وال الشخلية واألدلة علر اعتبارها
 

 :وسيه مبحثان
             

 يعريف النية و ييرها عن  ريها:املبحث األول             
 

 األدلة علر اعتبار النية يف األ وال الشخلية: املبحث الثاين              
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 المبحث األو 
 تعريف الةي  وتمييزها عن غيرها

 

 :وسيه مطلبان
       

 يعريف النية:املطلب األول          
  يير النية عن  ريها: الثاينلب املط          
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 المطلب األو 
 تعريف الةي 

 :الةي  لغ :الفرع األو      
 :النية لحة هلا معاٍ  عدة منها

 6.، يقول نويت نية أي عرمت العرم :أوالً     
 4.يقول يل يف ف   نية أي  اجة: احلاجة :ثانيا
وفــ   ينــوي وجــه كــذا أي  5ا أي قلــدوه،فيقــال نــوى وانتــوى القــوم منــرالً اوضــع كــذ:القلــد: ثالثــاً 

 2.الشيء إحا قلده ويوجه إليهويقال نوى  2.يقلده من سفر أو عمل
 1.يقول نوى اهلل ف ناً أي  فظه :احلفظ: رابعاً 

 
 :الةي  اصطالحاً  :الفرع الثانل

 .  أرجح األنسب منهاسأعرض هذه التعريفات مث و ،يعريف النية اختلفت عبارات الفقهاء يف      
 :تعريف الةي  بأنها الق د:أوالً 
 .7النية بأهنا القلدلفقهاء بعض ا عرف       

 7".قلد اإلنسا  بقلبه ما يريد بفعله"وعرفها القرايف بأهنا
  9". قيقة النية ربط القلد اقلود معص،واملشهور أهنا مطل  القلد إَل الفعل:"وعرفها الرركشي بقوله

                                                 

 1/4261افوهري، ، اللحاح 6

 62/527منظور، ،ابن العرل ،لسا 1/4261افوهري، ، اللحاح 4
 424، الفيومي أمحد املنري، امللباح 5
 62/527منظور، العرل،ابن لسا  2
 911،املعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس ،60/579، الربيدي مريضر مدحم العروس، يا  2
 60/579، الربيدي مريضر حممد ، العروس يا  1
 ،52، النـووي ، التنبيـه ألفـا  حتريـر ،6/477قدامـة ،ابـن ،املحـين6/62،املهـذل، الفـريوة أبـادي ، 6/55، النـووي ، املنهـا  دقـائ   7

 6/661، حمفل بن إبراهيم املقنع، شرح يف املبدع
 .6/652الذخرية،القرايف، 7
 6/406، دا ي لقره، علي ا العقود يف الرضا مبدأ عن نق  5/472لرركشي،ل املنثور 9
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هـو نفـس املعـع اللحوي،وهـذا املعـع عـام يشـمل   عنـد أصـحال هـذا اال ـاه وبذل  يكو  معـع النيـة     
واعــرتض عليــه بأنــه  ــري مــانع أل  القلــد أعــم مــن النيــة  يــث  كــل قلــد ســواء كــا  قلــد خــري أو شــر

 6.يتلور القلد من املكره علر الطاعة،والنية هي القلد إَل االمتثال وهذا ال يتلور مع اإلكراه
 

 4".بفعله قلد الشيء مقرتناً "لعلماء بأهنا وعرفها بعض ا      
إ  النيـة :"قـال أمحـد بـ  احلسـيينو ، وهذا التعريف أخ  من التعريـف السـاب  ويفـرق بـص النيـة والعـرم   

 5".القلد الكلي الشامل للعرم والقلد املقار  للفعل:لحة وعرفاً 
لـي نسـيب شـامل للعـرم والقلـد املتقـدم النيـة قلـد ك:"بقوله الدكتور صاحل بن  امن السدال  وعرفها       

   2".علر الفعل أو املقار  له يف بعض أ واله
        
ويعريـف أمحـد بـ  أ  األول أخـ  مـن الثـاين  الـدكتور صـاحل بـن  ـامن السـدال  والفرق بـص يعريـف      

يشـرتط اقرتاهنـا  ل الدكتور صـاحل بـن  ـامن السـدال  ،وحل  أل  أمحد ب  قيد النية بكوهنا مقارنة للفعل،و 
 2.بل قد يكو  عنده سابقة للفعل بالشيء اليسري بشرط عدم إلحائها

        
 .وعرفها بعض العلماء بأهنا قلد الطاعة

 1 ".وامتثاالً ألمره قلد الشيء ابتحاء وجه اهلل :"يف يعريف النية  يقول القسط ين
 7".يف إجياد الفعل قلد الطاعة والتقرل إَل اهلل "أو هي

 

                                                 

 6/699العقود،  علي القره دا ي، يف الرضا مبدأ   6

 أيب ألفــا   ــل يف عاإلقنــا  ،76، األنلــاري الدقيقــة،ةكريا والتعريفــات األنيقــة احلــدود ،6/90،أمحــد القســط ين الســاري، إرشــاد 4
 .6/57اخلطيب الشربيين شجاع،حممد

ــــا  يف اإل كــــام هنايــــة 5 ــــة مــــا بي الشــــرعية،  صــــاحل  األ كــــام يف وأثرهــــا النيــــة عــــن نقــــ  7، احلســــيين بــــ  أ كام،أمحــــد مــــن للني
 6/605السدال ،

 6/605، صاحل السدال ،النية وأثرها يف األ كام الشرعية 2
 6/605ية، صاحل السدال ،الشرع األ كام يف وأثرها النية 2
 6/90،أمحد القسط ين الساري، إرشاد 1
 6/629البورنو، الفقهية،حممد القواعد موسوعة ،905الكفوي، احلسيين البقاء أبو ، الكليات ،49 يم، ،ابن والنظائر األشباه 7



    

فـاألقوال واألفعـال  وهذا التعريف يقتلر علر األعمال الفعليـة وهـو يعريـف للنيـة يف بعـض أ واهلـا،       
والرتوك كرتك املرمات مع القدرة عليها بنية التقرل إَل اهلل حتتا  إَل نية ،وبـذل  يظهـر أ  هـذا التعريـف 

  6. ري جامع ،إال إحا يوسعنا يف معع الفعل فاعتربنا الرتك فع ً 
هـي ال الـرتك اعـع بالرتوك إال إحا صار الرتك كفـاً وهـو املكلـف بـه يف النوأجيب عليه بأنه ال يتقرل       

 4.للعبدس داخ ً حتت القدرة العدم ألنه لي
 
 5.معع النية قلدك الشيء بقلب  وحتري الطلب من  له:قال الشيأ أبو سليما  اخلطايب 
 

 ــر  منــه مــن قلــد الشــيء ول يطلبــه كمــن نــوى أ  يعمــل  ســنة ول  وهــذا التعريــف  ــري جــامع ألنــه    
ولذل  يؤجر علر هذه النيـة كمـا جـاء يف احلـديث  ؛ يعملها ول يطلب عملها فهو ناٍو هلا وإ  ل يعملها

ُهَمــا َعــْن النَّــيبِّ  ــِن َعبَّــاٍس َرِضــَي اللَّــُه َعنـْ ِإ َّ اللَّــَه َكَتــَب :" َقــاَل َقــالَ  ِفيَمــا يـَــْرِوي َعــْن َربِّــِه َعــرَّ َوَجــلَّ  َعــْن اْب
َ َحلِـَ  َفَمـْن َهــمَّ حِبََسـَنٍة فـَلَـْم يـَْعَمْلَهـا َكَتبَـَهـا اللَّـُه لَــُه ِعْنـَدُه  َ َسـَنًة َكاِملَـًة فَـِ ْ  ُهــَو احلََْسـَناِت َوالسَّـيَِّئاِت مُثَّ بـَـصَّ

َسَناٍت ِإََل َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف ِإََل َأْضَعاٍف َكِثريٍَة َوَمـْن َهـمَّ ِبَسـيَِّئٍة َهمَّ هِبَا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اللَُّه َلُه ِعْنَدُه َعْشَر  َ 
 2".ُه َسيَِّئًة َواِ َدةً فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اللَُّه َلُه ِعْنَدُه َ َسَنًة َكاِمَلًة فَِ ْ  ُهَو َهمَّ هِبَا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اللَُّه لَ 

  
ابــــــن قـــــال ، قلـــــد التقـــــرل إَل اآلمـــــر بفعــــــل مـــــا أمـــــر بـــــه علـــــر الوجــــــه املطلـــــول منـــــه  و قيقتهـــــا      

ل حل  بشرط استلحاهبا واألصل يف كل نية أ  يكو  عقدها مع التلبس بالفعل املنوي هبا أو قب:"العريب
حا وطــرأت  فلــة فوقــع التلــبس بالعبــادة يف يلــ  احلالــة ل يعتــد هبــا كمــا ال يعتــد بالنيــة إ النيــة فــ   يقــدمت

 2."وقعت بعد التلبس بالفعل
 

                                                 
 6/605الشرعية، صاحل السدال ، األ كام يف وأثرها النية 6
 49م، ي ،ابن والنظائر األشباه 4
 6/67،صحيح البخاري بشرح الكرماين 5
 4577و6797باحلديث رقم  أمحد وأخرجه ،677باحلديث رقم  مسلم وأخرجه،1060باحلديث رقم  البخاري أخرجه 2
 6/671، القرطيب القر  ، أل كام افامع 2



    

 :تعريف الةي  بأنها اإلخالص:ثانياً 
اإلخـ   مـن ،  6"اإلخـ   حمـض النيـة" :اإلخـ   فقـال الرركشـيالنيـة بأهنـا  عرف بعـض العلمـاء    
 .5 4القلب وهو النية لمع

ال حيلــل بــدوهنا  ويعريــف النيــة بأهنــا اإلخــ   ضــعيف أل  اإلخــ   يعــد أمــراً ةائــداً علــر النيــة        
  2.وقد حتلل بدونه

فالنيـــة هـــي يلـــ  اإلرادة الـــيت يقلـــد الفعـــل أمـــا :بـــص النيـــة واإلخـــ   العلمـــاء  فـــرق بعـــضوقـــد         
الفـرق بـص :" اإلخ   فهـو يلـ  الـيت يقلـد التوجـه بالفعـل إَل اهلل،يقـول الشـيأ عمـاد الـدين اإلسـنوي 

عبادة ،وأما إخ   النيـة يف العبـادة فيتعلـ  ب ضـافة العبـادة إَل النية واإلخ   هو أ  النية يتعل  بفعل ال
 ."2اهلل 

واحلــ  الــذي يــدل عليــه :"أ  النيــة يــأيت اعــع اإلخــ   فقــالالــدكتور عمــر ســليما  األشــقر ورجــح       
ثـاين أوضـح األدلة أ  النية يطل  ويراد هبا قلد العبادة، ويراد هبا قلد املعبود،بل داللة النية علـر املعـع ال

َــا ِلُكــلِّ اْمــرٍِئ َمــا نـَــَوى َفَمــْن َكانَــْت ِهْجَريُــُه ِإََل ُدنـْيَــا " وأ هــر كمــا يف احلــديث  َــا اأْلَْعَمــاُل بِالنـِّيَّــاِت َوِإَّنَّ ِإَّنَّ
توجهـة إَل العبـادة ال و لـي  النيـة بـاإلرادة امل،1"ُيِليبـَُها َأْو ِإََل اْمرَأٍَة يـَْنِكُحَها َفِهْجَريُُه ِإََل َمـا َهـاَجَر إِلَْيـهِ 

يعدو أ  يكو  اصط  اً خاصاً لبعض العلماء،أما لحة العرل ونلو  السنة ف  يدال  علر  ليلها 
   7".بذل 
فحســـب وال ومـــا فيـــه قلـــد القربـــة  وي  ـــظ البا ـــث أ  اإلخـــ   يكـــو  يف العبـــادات والعقائـــد      

مـع أ َّ اليت ال يوجد فيها قلـد القربـة من التلرفات يتلور يف املعام ت والعقود واأَلْإا  وما شابه حل  
للنية دوراً كبرياً فيها،وبذل  يظهر أ  يعريف النية بأهنا اإلخ    ري دقيـ  أل  النيـة أعـم مـن اإلخـ   

                                                 
 6/259اخلرقي، خمتلر علر الرركشي شرح 6
 6/666،  مفلح بن حممد الفروع، ويلحيح الفروع 4

ومعع ك م الرركشي هنا أ  كل من كا  خمللًا كا  ناوياً وال عكس فليس كل ناو خمل  ، فبينهما عموم وخلو  ، وال يعين كو  5
النية من عمل القلب وكو  اإلخ   من عمل القلب أهنما شيء وا د ،فمثً  امل بس من ا تياجات افسم والطعام من ا تياجايـه 

 .هذه امل  ظة أفاد هبا األستاح الدكتور  سص الرتيوريومها ليسا شيئاً وا داً ، 
 40والنظائر،السيوطي، األشباه4

 49املكلفص،  عمر سليما  األشقر، مقاصد عن نق  أ/42اآلمال، منتهر 5

 .من هذه الرسالة( ة)سب   رجيه ، اللفحة  6

 50املكلفص، عمر سليما  األشقر، مقاصد 7
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، إال إ  قلنا بأ  هذا التعريف خـا  بالنيـة يف  ية بأهنا اإلخ   يعريف  ري جامعوأمشل منه فتعريف الن
 .فيه قلد القربةالعبادات وما 

 
 :تعريف الةي  بأنها عم  القلب : ثالثاً 

  6."هي عرإة القلب": قال الكرماين
 4"النية عرم القلب علر عمل فرض أو  ريه:"وقال النووي
 5."النية وجهة القلب": وقال التيمي

 2".النية عمل القلب:"وقال ابن القيم
وعرمـه قـد ال يكـو  إرادة،فقـد يكـو  وجهـة القلـب  وهذا التعريف  ري مانع أل  وجهة القلب وعمله     

وعملــه ر بــة أو رهبــة أو  بــاً أو كراهيــة ومــا أشــبه حل ،وقــد يكــو  إرادة واإلرادة قــد ال يكــو  نيــة كــاهلم 
،فتعريف النيــة بأهنـــا عمــل القلـــب أو وجهتـــه أو عرمــه أعـــم مـــن وة واملشـــيئة،وقد يكــو  نيـــة كالقلـــدوالشــه
 2.املعرف

 
النية عبارة عن انبعاث القلب حنو ما يراه موافقاً لحرض مـن جلـب نفـع :البيضاوي وقال القاضي      

وامتثـاالً  أو دفع ضر  االً أو مآاًل،والشرع خللها بـاإلرادة املتوجهـة حنـو الفعـل ابتحـاء لوجـه اهلل 
 1 .حلكمه

 :واعرتض علر هذا التعريف أنه  ري جامع من جهتص
 .حنو الرتك ابتحاء وجه اهللل رادة املتوجهة  شاملإنه  ري -6
 .إنه  ري شامل ل رادة املتوجهة حنو الفعل البتحاء  ري وجه اهلل -4

وأجــال ابــن  ــيم عــن االعــرتاض األول بــأ  الــرتوك كــرتك املنهــي عنــه ال حتتــا  إَل النيــة للخــرو       
فعلـه فيكـف نفسـه  أما حللول الثـوال فيكـو  كفـاً وهـو أ  يـدعو الـنفس إليـه قـادراً علـر عن العهدة،

 6.عنه خوفاً فيكو  فع ً يشمله التعريف
                                                 

 6/67،املهذل، الفريوة أبادي 6
 6/606الشرعية، صاحل السدال ، األ كام يف وأثرها ،النية6/576اجملموع،النووي، 4
 6/67،املهذل، الفريوة أبادي 5
 5/694القيم الفوائد،ابن بدائع 2
 .50املكلفص،  عمر سليما  األشقر، مقاصد 2
 2/454، األ وحي،املباركفوري ،حتفة6/65 جر، الباري،ابن ،فتح6/67،املهذل، الفريوة أبادي 1
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َــا اأْلَْعَمــاُل " :أل  قلــد  ــري اهلل بالعمــل نيــة أيضــاً بــدليل قولــه  ويبقــر االعــرتاض الثــاين قائمــاً،      ِإَّنَّ
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَريُُه ِإََل ُدنـَْيا ُيِلي بـَُها َأْو ِإََل اْمرَأٍَة يـَْنِكُحَهـا َفِهْجَريُـُه ِإََل َمـا بِالنـِّيَّاِت َوِإَّنَّ

 4"َهاَجَر إِلَْيهِ 
النيــة مــن اهلجــرة شــاملة لنيــة ابتحــاء رضــاء اهلل ونيــة ابتحــاء احللــول علــر  فقــد جعــل الرســول       

 5.الدنيا أو علر املرأة
 

 :تعريف الةي  بأنها اإلرادة: رابعاً 
النية هي اإلرادة ،وانبعاث النفس حبكم الر بة وامليـل إَل مـا هـو موافـ  :" يف اإل ياء 2قال الحرايل             

 . 2"للحرض إما يف احلال،وإما يف املآل
النيــة العرم،والعــرم هــو اإلرادة افاةمــة القاطعــة،واإلرادة صــفة :"ابــن عابــدين  يــث قــالكــذل  فعــل         

رجح أ ــد املســتويص و للــه بوقــت و ــال،أي  يوجــب  لــي  املفعــول بوقــت و ــال دو   ريمهــا،أي يــ
 1".كيفية و الة خملوصة،وبه علم أ  النية ليست مطل  اإلرادة بل هي اإلرادة افاةمة

 
لـيس يعريفـاً فقهيـاً اصـط  ياً ،وإَّنـا هـو يعريـف للنيـة اعناهـا العـام الشـامل "بأنـهيعريـف الحـرايل وانتقد     

 7".إلرادةلكل باعث علر العمل املسبوق بالقلد وا
والـذي يظهــر للبا ــث أ  هــذا االنتقــاد يف  ــري حملـه،أل  النلــو  الشــرعية كمــا أهنــا اســتعملت      

  ":     لفـظ النيـة اسـتعملت ألفا ـاً أخـرى كـاإلخ   كمـا يف قولـه

                                                                                                                                                             
 49 يم، والنظائر،ابن األشباه 6
4
 .من هذه الرسالة( ة)سب   رجيه ، اللفحة  
 6/400دا ي، القرهعلي   العقود، يف الرضا مبدأ 5

مولده ووفايه يف ، فيلسوف ، متلوف ، له حنو مئيت ملنف ،حممد بن حممد بن حممد الحرايل الطوسي ، أبو  امد  جة االس م  2
نسـبته إَل صـناعة  ،ر ل إَل نيسابور مث إَل بحداد فاحلجاة فب د الشـام فملـر ، وعـاد إَل بلديـه ( طوس ، خبراسا  قلبة ) الطابرا  
هتافــت و مــن كتبــه  إ يــاء علــوم الــدين  ،ملــن قــال بــالتخفيف ( مــن قــرى طــوس ) أو إَل  رالــة ( عنــد مــن يقولــه بتشــديد الــراي ) الحــرل 

،يـويف عـام  ولـه كتـب بالفارسـيةاألصـول و ريهـا ، املستلفر من علـم و ام العوام عن علم الك م إفو االقتلاد يف االعتقاد و الف سفة 
 .7/44األع م ،الرركلي ،: وانظر يرمجته .ـ ه 202
 2/572الدين،أبو  امد الحرايل، علوم إ ياء 2
 6/202،، ابن عابدين املختار الدر علر املتار رد 1
 6/606ة، صاحل السدال ،الشرعي األ كام يف وأثرها النية 7
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          "6 ــــه ،واإلرادة كمــــا يف قول
 ":                  

        "4 والعــــــــــرم كمــــــــــا يف قولــــــــــه،  ": 

     " 3، واهلم كما يف قوله  ِإ َّ اللََّه َكَتَب ":ِفيَما يـَْرِوي َعْن َربِِّه َعرَّ َوَجلَّ قَاَل
َ َحِلَ  َفَمْن َهمَّ حِبََسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اللَُّه لَـُه ِعْنـَدُه َ َسـَكَتَب احلَْ  َنًة َكاِملَـًة َسَناِت َوالسَّيَِّئاِت مُثَّ بـَصَّ

ََل َأْضـَعاٍف َكثِـريٍَة فَِ ْ  ُهـَو َهـمَّ هِبَـا فـََعِمَلَهـا َكَتبَـَهـا اللَّـُه لَـُه ِعْنـَدُه َعْشـَر َ َسـَناٍت ِإََل َسـْبِع ِمائَـِة ِضـْعٍف إِ 
َلَهـا َكَتبَـَهـا اللَّـُه لَـُه َوَمـْن َهـمَّ ِبَسـيَِّئٍة فـَلَـْم يـَْعَمْلَهـا َكَتبَـَهـا اللَّـُه لَـُه ِعْنـَدُه َ َسـَنًة َكاِملَـًة فَـِ ْ  ُهـَو َهـمَّ هِبَـا فـََعمِ 

آلخر وإ  كـا  بعضـها و ري حل  من األلفا   ا يدل    علر أ  بعضها يقوم مقام ا،2"َسيَِّئًة َواِ َدةً 
ويكــو   بعضــها أقــوى مــن اآلخــر ؛إال أهنــا يشــرتك يف الداللــة علــر مــا يــدور داخــل اللــدر والوجــدا 

 .باعثاً علر الشيء
وإتاة هذا التعريف بأنه جامع لكل ما يرد عليه النية من عبادات ومعام ت ويلـرفات وعقائـد           

 .  وأخ ق
ية هـي إرادة يتعلـ  ب مالـة الفعـل إَل بعـض مـا يقبلـه ال بـنفس الفعـل الن:وقال أمحد بن إدريس املالكي     

 2 .من  يث هو فعل
النيــة إرادة العبــد أ  يعمــل اعــع مــن املعــاين إحا أراد أ  يعمــل حلــ  العمــل :" قــال املاســيب و             

ألهنـا نيـة  1"ئ مـا نـوىوإَّنا لكل امـر :" وإما لحريه لقول النيب  لذل  املعع،فتل  اإلرادة نية إما هلل 
 7.نية أ  يعمل العمل،ونية أ  يعمل ملعع من املعاين،دنيا أو  خره:للمعنيص
وهــذا التعريـف أمشــل مــن أ  يكـو  يعريفــاً فقهياً،وإَّنــا هــو :الــدكتور صــاحل بـن  ــامن الســدال  قـال      

 7.إَل العموم والشمول أقرل،ولكنه علر أي  ال صادق علر يعريف النية عامة
     

                                                 
 2سورة البينة ، اآلية رقم  6
 .622، اآلية رقم عمرا   لسورة  4
 629سورة  ال عمرا  ،اآلية رقم  5
 .من هذه الرسالة( 46)، اللفحة  سب   رجيه 2
 9املالكي، إدريس بن النية،أمحد إدراك يف األمنية 2
 .من هذه الرسالة(ة)سب   رجيه ، اللفحة رقم  1
 600-6/99، صاحل السدال ، الشرعية األ كام يف وأثرها النية عن نق ً ،402 اهلل حلقوق عايةالر  7
 6/606،صاحل السدال ، الشرعية األ كام يف وأثرها النية 7
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والذي يظهر للبا ث أ  يعريف املاسيب للنية  ري جامع ألنه ال يلدق إال علر ما فيـه قلـد        
ولكنـــه  األ ـــوال الشخلـــيةكثـــري مـــن مســـائل القربـــة هلل وهـــو مـــا ال يكـــو  موجـــوداً يف العقـــود املاليـــة و 
هـو إرادة  ييـل  اإلخـ  :،ومثلـه يعريـف مـن قـاليعريف جيد للنية يف العبادات ومـا فيـه قلـد القربـة 

  6.هو النية والقلد املتعل  بتمييل الفعل إَل جهة اهلل  و ده خاللاً  الفعل إَل جهة اهلل 
 
هـــي اإلرادة املتوجهـــة حنـــو الفعـــل ابتحـــاء وجـــه اهلل وامتثــــاالً :ومثلـــه كـــذل  يعريـــف مـــن قـــال عـــن النيــــة    

 4.حلكمه
 :تعريف الةي  بأنها العلم: خامألاً 

 5.لنية هي العلم الساب  بالعمل ال   ا:الكفوي قال     
وهذا التعريف  ري مانع وال يلدق علر النية؛أل   رد علم الفاعل اا يفعله ال يعين بأنه ينويه كمـن      

يعمل العمل مكرهاً فهـو وإ  كـا  يعلـم بـه إال أنـه ال ينويه،فالنيـة فيهـا معـع ةائـد علـر  ـرد العلم،وأفضـل 
 :ابن القيم  يث عرف النية بقوله من هذا التعريف ما قاله

 2".النية علم الفاعل اا يفعله وقلده له " 
لنيــة ال افأضـاف قيـداً جديـداً وهــو قلـد الفاعـل ملـا يفعلــه،ومع حلـ  فهـو يعريـف يلــدق علـر وصـف    

 .علر جوهرها 
       

                                                 
 69املالكي، إدريس بن النية،أمحد إدراك يف األمنية 6
 904الكفوي، احلسيين البقاء أبو ، الكليات 4
 .امللدر نفسه 5
 4/44القيم، لفوائد،ابنا بدائع 2



  7 

 :التعريف الراجح
العبـادات ومـا موضـوعه قلــد ناهــا يف وبعـد هـذا العـرض فـ   البا ــث  لـ  إَل أ  النيـة  تلـف مع      

فمعـع النيـة يف هـذه ، كمـا يف كاللـ ة واللـيام وافهـاد والعقائـد  سب أصل وضـع الشـارع لـه ؛حبالقربة 
قلـــد الشـــيء والباعـــث وراء قلـــد هـــذا أو هـــي ليســـت  ـــرد قلـــد الشـــيء بـــل  اإلخـــ   هلل األمـــور 
 .الشيء
نظرنا أ  النية ليست القلد إَل الفعل فحسـب،وإَّنا هـي  والتحقي  يف:" علي القره دا يالدكتور قال    

الباعث من القلد إَل الفعل،فاملللي  ينما يللي قد يقلد فعل الل ة لكـن مـا هـو الباعـث علـر أ  
 6".يتجه قلده إَل هذا الفعل هل هو رضاء اهلل أم الرياء؟ هذه هي النية

 4".ربط القلد اقلود معص:"وقوله" نيةاإلخ   حمض ال:"و مثله يعريف الرركشي للنية بقوله  
أو ابتحــــاء  أي ربــــط القلــــد إَل العمــــل أو إَل الــــرتك بفــــرض معــــص وهــــو أ  يكــــو  ابتحــــاء وجــــه اهلل   

 5. ريه،وقيده بكونه معيناً ألنه إحا ل يكن معلوماً ومعيناً ال يتعل  به النية
ومـــن ُقلــد ألجلـــه َقْلــد العمــل "بأهنـــا يف هـــذا افانــبشــرعاً  وعلــر ضــوء حلـــ  إكــن يعريـــف النيــة      
 ". العمل

 
أمــا النيــة يف العقــود ومــا لــيس فيــه قلــد القربــة يف أصــل وضــع الشــارع كألفــا  النكــاح و الطــ ق         

،فمن كـا  القلد املقـار  للفعـلوالعقود والتربعات وكل ما كا  موضوعه  ري قلد القربة فالنية فيها اعع 
بلفـظ الطـ ق مـث ً قاصـداً إيقاعـه وقـع الطـ ق منـه وال يتلـور أ  يقلـد بلفـظ  القلد منـه معتـرباً ويلفـظ

 .أو معليته كما يف العبادات املضة وما كا  يف معناها  الط ق طاعة اهلل 
أ  النيــة يف العبــادات ومــا يف معناهــا  ــا يبتحــر بــه القربــة معناهــا أخــ  مــن :ومـن هنــا يــرى البا ــث       

،ألنـه يشـرتط فيهـا إضـافة إَل قلـد الشـيء الباعـث وراء حلـ  الشـيء وهـو قيـد ةائـد  النية فيمـا عـدا حلـ 
 .علر معناها يف  ري ما قلد به القربة

وفساد النية فيما القلد منه القربـة  ـري مـا لـيس القلـد منـه القربـة ففسـاد نيـة اللـ ة لـيس يف كـو        
قلــد الريــاء أو إ  قلــد اللــ ة لحــري اهلل امللــلي ال يقلــد اللــ ة فحســب بــل يكــو  فســادها أيضــاً إ  

  أما األمور اليت القلد منها  ري القربة ففسادها يكـو  إ  قلـد شـيئاً خمالفـاً ملـا يلفـظ بـه فمـن يلفـظ،
                                                 

 6/400،  علي القره دا ي، العقود يف الرضا مبدأ 6
 6/259اخلرقي، خمتلر علر الرركشي شرح 4
 6/406دا ي، القرهعلي   العقود، يف الرضا مبدأ 5
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بلفظ اهلبة يف مرض املوت وقلـده  رمـا  الورثـة بعـد مويـه فقلـده فاسـد هنـا ال ألنـه قلـد  ـري وجـه اهلل 
 .  وما نط  به بل ألنه قلد ما  الف لفظ اهلبة

وسواء أكا  القلـد صـحيحاً وفـ  مـا أمـر الشـرع أم كـا  فاسـداً ،أل  الشـرع بـص أ  مـن النيـات مـا       
ـَـا ِلُكــلِّ اْمــرٍِئ َمــا نـَــَوى َفَمــْن َكانَــْت ِهْجَريُــُه ِإََل "  :يكــو  فاســداً كمــا يف  ــديث ـَـا اأْلَْعَمــاُل بِالنـِّيَّــاِت َوِإَّنَّ ِإَّنَّ

عـن  شـخ    يـث حتـدث فيـه النـيب  6"ا َأْو ِإََل اْمـرَأٍَة يـَْنِكُحَهـا َفِهْجَريُـُه ِإََل َمـا َهـاَجَر إِلَْيـهِ ُدنـَْيا ُيِلـيبـُهَ 
ومـــن كانـــت هجريـــة إَل دنيـــا يلـــيبها أو امـــرأة ينكحهـــا فهجريـــه إَل مـــا هـــاجر :" نـــوى نيـــة فاســـدة فقـــال 

قلـد مـن أمـر يتعبـد بـه  ـري وجـه اهلل يف احلديث نيته فاسدة ألنه  ،فهذا الرجل الذي حكره النيب 4"إليه
 ففسدت نيته ويريب علر فساد نيته أ  فسد عمله 
 

ربة فيقوم بعضها مقام مع م  ظة أ  النية والقلد والعرم واملشيئة مجيعها من أقسام اإلرادة وأهنا متقا    
  النيـة واإلرادة والقلـد اعلـم أ:"الحـرايل يف اإل يـاءاإلمـام ل و ق، يإحا دل السياق علر املقلود بعض  اةاً 

عبــــارات متــــواردة علــــر معــــع وا ــــد،وهو  الــــة وصــــفة للقلــــب يكتنفهــــا أمــــرا  العلــــم يقدمــــه ألنــــه أصــــله 
 5".وشرطه،والعمل يتبعه ألنه مثريه وفرعه

وال يضــر اســتعمال بعــض هــذه األلفــا  يف  ــري  ، اعلــم أ  جــنس النيــة هــو اإلرادة:"2وقــال القــرايف      
 2".االستعمالمعناها يوسعاً يف 

وســوف أبــص يف املطلــب الثــاين مــن هــذا املبحــث أهــم هــذه األلفــا  مبينــاً أوجــه موافقتهــا أومفارقتهــا       
  .للنية
     

 :واخل صة أ  النية يف الشرع ليست اعع وا د يف مجيع املسائل بل هي علر معنيص          
 يظهــر فيهــا وهــذا املعــع يكــو  يف املســائل الــيت قلــد الفعــل ومــن فعــل الفعــل ألجلــههــو  سااالمعةا األو  

 .قلد التقرل إَل اهلل
                                                 

6
 .من هذه الرسالة( ة)سب   رجيه ، اللفحة  

 .من هذه الرسالة( ة)سب   رجيه ، اللفحة  4
 2/572بو  امد الحرايل،الدين،أ علوم إ ياء 5

له   ،ويل قضاء املالكية فيها  ،فقيه مالكر ، لحوى ، من أهل ملر : حممد بن حيىي بن عمر بن أمحد بن يونس ، بدر الدين القراىف  2
 ديثشـرح املوطـأ يف احلـو رسالة يف بعض أ كام الوقف و مـوع رسـائل يف الفقـه و كتب ، منها القول املأنوس بتحرير ما يف القاموس 

 .7/626األع م ، الرركلي ،: ـ وانظر يرمجته  ه 6007،يويف عام وله نظم ونثروالفروق 
 7املالكي، إدريس بن النية،أمحد إدراك يف األمنية 2
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املسـائل الـيت ال يظهـر فيهـا قلــد يف ، وهـذا املعـع يكــو   فهـو قلـد الشــيء مقرتنـاً بفعلـه والمعةاا الثاانل
 .أعم وأمشل من املعع األولهبذا املعع فالنية   التقرل إَل اهلل

كالنكـــاح إل لـــا  الـــنفس   لشخلـــية قلـــد التقـــرل إَل اهلل األ ـــوال ايظهـــر يف بعـــض مســـائل و      
وأ لـــب مســـائل األ ـــوال الشخلـــية  ـــا ال يظهـــر فيـــه قلـــد التقـــرل إَل  والطـــ ق خـــوف  لـــم املطلقـــة ،

 .    اهلل
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 المطلب الثانل
 تمييز الةي  عن غيرها

 :معةا العزا:الفرع األو 
مضـاء األمـر، يقـول عرمـت علـر كـذا إحا أردت فعلـه إرادة الفعل وعقـد القلـب علـر إ :العزا لغ أواًل      

 6.وقطعت عليه
  ":       ،ومـــن حلـــ  قولـــه 4والعـــرم افـــد يف األمـــر      

    "5 4. رماً وصرباً عّما هنيناه عنه،أي 
 1.وعرم الرجل ليفعلن كذا أقسم عليه2 أقسمت علي ،وعرمت علي  اعع    
 7.والعرم يف لحة هذيل اعع اللرب ، يقولو  ما يل عندك من عرم أي صرب     
 :"          وعــرم األمــر جــد ولــرم ، قــال     

 "7  ،9 ،60.علر أمر اهلل فيما عهد إليهم صربواالذين : العرم من الرسل  وأُولو 
 :العزا اصطالحاً : ثانياً 

 64.جّد يف األمر أراد فعله وقطع عليه،أو : عرم علر األمر:يقال ،66العرم قلد الفعل
 

                                                 
املعجــم  ،622الفيــومي، أمحــد املنــري، امللــباح ،7/591، الربيــدي مريضــر حممــد العــروس،  ، يــا 2/6972، ي، افــوهر اللــحاح 6

 299،أنيس الوسيط ، إبراهيم
 .7/591الربيدي، مريضر حممد ، العروس يا ،64/200منظور، العرل،ابن لسا  4
 .662، اآلية رقم طـهسورة  5
 540يفسري اف لص،السيوطي، 2
 64/200منظور، العرل،ابن ،لسا 2/6972اللحاح،افوهري، 2
 7/597الربيدي، مريضر حممد ، العروس يا  1
 .7/597الربيدي، مريضر حممد ، العروس يا ،  64/200منظور، ابن العرل، لسا  7

  46، اآلية رقمحممدسورة  7
 299،املعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس 9
 64/200، منظور العرل،ابن لسا  60
 76،ةكريا األنلاري الدقيقة، والتعريفات األنيقة احلدود 66
 120الكفوي، احلسيين البقاء أبو ، الكليات 64
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 :الفرق بين الةي  والعزا:ثالثاً 
النيـة يكـو  ملـا بة للفعـل مقرتنـة بـه؛أما العـرم فقـد يرتاخـر الفعـل  إكن التفري  بص النية والعرم بـأ      

 6 .عنه مدة من الرما 
النيـة إ  يعلقـت بفعـل مسـتقبل فهـي عـرم،وإ  يعلقـت بفعـل  اضـر ايـت قلـداً :" قال إمـام احلـرمص

 4".حتقيقاً 
 
 .اإلرادة للفعل ، والنية مقارنة للفعل ،وك مها من أنواع   سابقاً فاخل صة أ  العرم يكو  

                                                 
 6/90، سط ينأمحد الق الساري، إرشاد 6
 42املكلفص،  عمر سليما  األشقر، مقاصد عن نق ً 7احلسيين،  ب  أ كام،أمحد من للنية ما بيا  يف اإل كام هناية  4
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 :اإلرادة معةا:الفرع الثانل
 :اإلرادة لغ : أوالً 
وقوهلم راود فـ   ،حلـ  قـوهلم راد الكـأل إحا طلبـه ،ومناحلمل واألمرواعع لطلب اعع الحة اإلرادة   

جاريته عن نفسها وراوديه هي عن نفسه إحا  اول كل وا د مـن صـا به الـوطء وافمـاع ؛ومنـه قولـه 
: "    "  6 4.فجعل الفعل هلا 
 

 :اإلرادة اصطالحاً :ثانياً 
 5.اإلرادة يف عرف الفقهاء اعع القلد إَل الشيء واال اه إليه      
 

 :الفرق بين الةي  واإلرادة:ثالثاً 
النيـــة ال  ؛ أل 2النيـــة نـــوع مـــن اإلرادة فمـــن جهـــة ، عمـــوم وخلـــو  وجهـــي النيـــةو اإلرادة بـــص       

وإ سـانه وليسـت مـن  يتعل  إال بفعل الناوي واإلرادة يتعل  بفعله وفعل  ريه كمـا نريـد محفـرة اهلل 
 .2 ا  كذا وال يقول نويت من ف   كذفعلنا،فتقول أردت من ف 

 
وال يتعلـــ   يتعلـــ  باملقـــدور عليـــه واملعجـــوة عنـــه،أعـــم مـــن اإلرادة ألهنـــا النيـــة مـــن جهـــة أخـــرى فو       
 1.قدور عليهادة إال باملاإلر 
 

                                                 

 50رقم  اآلية ، يوسفسورة  6
 5/696لسا  العرل ، ابن منظور، 4
  6/691دا ي، القره علي  ، العقود يف الرضا مبدأ 5
 67املالكي، إدريس بن النية،أمحد إدراك يف األمنية 2
 علر ،العيين6/664الشرعية، صاحل السدال ، األ كام يف وأثرها النية عن ،نق ً 64  ييمية ،ابنبالنّيات األعمال إَّنا  ديث شرح 2

 60،67املالكي، إدريس بن النية،أمحد إدراك يف األمنية ،6/45البخاري،
 47املكلفص،  عمر سليما  األشقر، مقاصد 1
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 :الق د معةا:الفرع الثالث    
 :الق د لغ : أوال

 :القلد لحة له عدة معا  
 6.،يقول قلديه ،وقلدت له ، وقلدت إليه،وقلدت قلده اعع حنوت حنوه  إييا  الشيء -6
  : "          ،ومنـــــه قولـــــه  اســـــتقامة الطريـــــ  - 

   "
4
 5.يبيص الطري  املستقيم أي علر اهلل ،

وكـــل مـــا بـــص الريـــادة والنقلـــا  ،فالرجـــل لـــيس بافســـيم وال بالضـــئيل يطلـــ  عليـــه قلـــد،  العـــدل -5
 2.طرِّ فَ ط ول يُـ رِ فْ والقلد ما بص اإلسراف والتقتري ،وقلد يف األمر يوسط ل يُـ 

 2.،يقول قلدت العود أي كسريه ،وخله بعض العلماء بالكسر من الوسط الكسر -2
 

 :الفرق بين الق د والةي :ثانياً 
ـــــه النيـــــة وعرفـــــوا النيـــــة بأهنـــــا       ـــــص النيـــــة والقلـــــد فعرفـــــوا القلـــــد بأن ل يفـــــرق كثـــــري مـــــن العلمـــــاء ب
 7.ة بأهنا القلد املقار  للفعل،وجعل بعض العلماء النية أخ  من القلد فعرفوا الني1القلد

 :وقد بص اإلمام ابن القيم فرقص بص النية والقلد
  القلد معل  بفعل الفاعل وبفعل  ريه والنية ال يتعل  إال بفعله نفسه ف  يتلـور أ  إ:الفرق األو 

 .ينوي الرجل فعل  ريه ويتلور أ  يقلده ويريده
قدور يقلده الفاعل وأمـا النيـة فينـوي اإلنسـا  مـا يقـدر   القلد ال يكو  إال بفعل مإ:الفرق الثانل

الذي رواه أمحـد والرتمـذي و ريمهـا عـن النـيب  8عليه وما يعجر عنه،وهلذا يف  ديث أيب كبشة األَّناري
                                                 

 5/525منظور، العرل،ابن لسا  ،4/242فوهري،،ا اللحاح 6
 9، اآلية رقم النحلسورة  4
 .4/211الربيدي، مريضر حممد ، العروس يا ، 5/525منظور، العرل،ابن لسا  5
املعجـم الوسـيط ، ، 4/211الربيـدي مريضـر حممـد ، العـروس ،يـا 5/525 منظور، ابن العرل، لسا  ،4/242اللحاح،افوهري، 2

 757،إبراهيم أنيس
 .4/217الربيدي، مريضر حممد ، العروس يا ، 5/522منظور، ابن العرل، لسا  2

 ،وانظر يعريف النية يف املبحث الساب  من هذه الرسالة7/457،  مفلح بن إبراهيم املقنع، شرح يف املبدع:مث ً  انظر 1 
 69األشقر، سليما  املكلفص،عمر مقاصد 7
: ، وانظراحلارث بن عبد العرى بن رفاعة السعديأيب كبشة ةو   ليمة السعدية فذل  ااه  ، وهو  ريعامر بن سعد أو سعيد هو  7

 .4/462و األع م ، الرركلي ، 5/276اإلصابة،ابن  جر ،
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نـَْيا أِلَْربـََعِة نـََفٍر َعْبٍد َرَةَقُه اللَّـُه َمـااًل َوِعْلًمـا فـَُهـَو يـَتَِّقـي ِفيـِه َربَـّهُ "  النيب  َا الدُّ َوَيِلـُل ِفيـِه َرمِحَـُه َويـَْعلَـُم  ِإَّنَّ
 النـِّيَِّة يـَُقوُل َلْو َأ َّ يل لِلَِّه ِفيِه َ قًّا فـََهَذا بِأَْفَضِل اْلَمَناةِِل َوَعْبٍد َرَةَقُه اللَُّه ِعْلًما وَلَْ يـَْرةُْقُه َمااًل فـَُهَو َصاِدقُ 

ْجُرمُهَــا َســَواءع َوَعْبــٍد َرَةقَــُه اللَّــُه َمــااًل وَلَْ يـَْرةُْقــُه ِعْلًمــا فـَُهــَو َ ْــِبُط يف َمــااًل َلَعِمْلــُت ِبَعَمــِل فُــَ ٍ  فـَُهــَو بِِنيَِّتــِه َفأَ 
 َأْخَبِث اْلَمَناةِِل َوَعْبٍد لَْ َمالِِه ِبَحرْيِ ِعْلٍم اَل يـَتَِّقي ِفيِه َربَُّه َواَل َيِلُل ِفيِه َرمِحَُه َواَل يـَْعَلُم لِلَِّه ِفيِه َ قًّا فـََهَذا بِ 

 .6"ِتِه َفوِْةُرمُهَا َسَواءع يـَْرةُْقُه اللَُّه َمااًل َواَل ِعْلًما فـَُهَو يـَُقوُل َلْو َأ َّ يل َمااًل َلَعِمْلُت ِفيِه ِبَعَمِل ُفَ ٍ  فـَُهَو بِِنيَّ 
علـه  قيقـة وواقعـاً و ـاة مـا حيـوةه يث أ  من نـوى فعـل اخلـري كـا  كمـن ففالشاهد من هذا احلد      

وال مع أنه عاجر عن فعل ما نوى مـن أعمـال صـاحلة ، وكـذل  مـن نـوى أ  يفعـل الشـر من أجر وث
النيـة يتعلـ  باملقـدور عليـه واملعجـوة عنـه وهو ال يقدر عليه فـ   عليـه مثـل وةر مـن فعل،فـدل علـر أ  

 4.خب ف القلد واإلرادة ف هنما ال يتعلقا  باملعجوة عنه ال من فعله وال من فعل  ريه
 
النيــة القلـد أعــم مـن فـرق ثالــث بـص القلـد والنيــة  ـري مـا حكــره اإلمـام ابـن القــيم وهـو أ  وهنـاك     

 .  ري مقار  وهذا عرم وليس نية وقد يكو وهذا هو النية لفعل أل  القلد قد يكو  مقارناً ل
 
 
 

                                                 

 .5201صحيح سنن ابن ماجة ، احلديث رقم :وصححه األلباين ، انظر ،5796باحلديث رقم   الرتمذي أخرجهُ  6
 5/690القيم، الفوائد،ابن بدائع 4
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 :اإلخالص معةا:الفرع الرابع    
 :اإلخالص لغ :أوال
 . ول صفاء الشيء و يره عن  ريهاإلخ   يف اللحة له عدة معا  يدور    

وَخلَــــَ  الشــــيء خلوصــــاً ســــلم و ــــا ،وخلــــ  املــــاء مــــن الكــــدر ،6فَخلَــــَ  الشــــيء أي صــــار خاللــــاً 
صفا،وخّللــته ميريــه مــن  ــريه، وُخ َصــُة الشــيء مــا صــفا منــه مــأخوح مــن خ صــة الســمن ؛وهــو مــا 

  4.يلقر فيه  ر أو سوي  ليخل  به من بقايا اللنب
    2 .، واإلخ   يف الطاعة يرك الرياء5له وأخل  هلل دينه أحملهوأخلله وخل    
،وخلــ  1،وخلــ  إليــه الشــيء وصــل2وأخلــ  الشــيء اختــاره ،وكلمــة اإلخــ   كلمــة التو يــد     

 :" ،قـال ال يشارك  فيه أ ـد ف   إَل ف   وصل إليه ،ويقال هذا الشيء خال  ل  

               

     ".
        :" وقــــــــــال7 7

               

   ".
9
يهـــا الكـــافرو  ، فـــ حا كـــا  يـــوم وقـــد يشـــركهم ف أي أهنـــا  ـــ ل للمـــؤمنص 

 60.القيامة خللت للمؤمنص يف اآلخرة وال يشركهم فيها كافر

                                                 
 17الفيومي، املنري،أمحد ،امللباح5/6057اللحاح، 6
 17الفيومي، أمحد املنري، امللباح 4
 429،املعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس،7/41العرل، لسا  ،5/6057اللحاح، 5
 5/6057اللحاح، 2
 429،املعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس،7/41العرل، لسا  2
 429،الوسيط ، إبراهيم أنيساملعجم ،7/41لسا  العرل ، ابن منظور، 1
 659، اآلية رقم  األنعامسورة  7
 429،املعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس،7/41لسا  العرل ، ابن منظور، 7
 54، اآلية رقم  ألعرافسورة ا 9
 47-7/41لسا  العرل ، ابن منظور، 60
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 :اإلخالص اصطالحاً :ثانياً 
 6. اإلخ   اعع النيةبعض العلماء جعل 

اإلخــ   النيــة اللــافية أل  النيــة دائمــة والعمــل ينقطــع أو العمــل حيتــا  إَل النية،والنيــة ال : قــال الــراةي
 4.العملحتتا  إَل 
 5اإلخ   عمل القلب وهو حمض النية وحل  بأ  يقلد بعمله اهلل و ده :وقال  خر
 2.هو القلد بالعبادة إَل يعبد املعبود هبا و ده:البهويتوقال 
 2 .اإلخ   يلفية السر والقول والعمل:وقيل 

وهــو أ   وحلــ  بــأ  أضــاف قيــداً علــر اإلخــ  علمــاء جعــل اإلخــ   أخــ  مــن النيــة وبعــض ال     
 . يكو  متوجهاً بعمله هلل و ده

اإلخ   هو أ  يأيت بالفعل خاللاً لداعية وا دة ،وال يكو  لحريهـا مـن الـدواعي يـأثري :قال الراةي     
 1 .يف الدعاء إَل حل  الفعل

 بــأ  يقلــد بعملــه اهلل  إَل اهلل  عــرم القلــب علــر فعــل العبــادة يقربــاً  النيــة شــرعاً : البهــويتوقــال      
وهـذا هـو  النـاس أو حمبـة مـدح مـنهم أو حنـوه عنـددو  شيء  خر مـن يلـنع ملخلـوق أو اكتسـال حممـدة 

 7. اإلخ  
 7 .اإلخ   يلفية العمل من اخللل:قال القشريي   

والقلــد املتعلــ  بتمييــل الفعــل إَل  و ــده خاللــاً  واإلخــ   هــو إرادة  ييــل الفعــل إَل جهــة اهلل 
 9.هو النية جهة اهلل 

                                                 
 التفســـري ،6/549ملحـــين ، ابـــن قدامـــة،ا ،6/666695،  مفلـــح بـــن حممـــد الفـــروع، ويلـــحيح الفـــروع ،/44الـــدرر،البقاعي، نظـــم 6

 .،وانظر يعريف النية يف املبحث الساب  من هذه الرسالة54/22-56الكبري،الراةي،
 44/695الدرر،البقاعي، نظم 4

 6/565،البهويت، اإلقناع منت عن القناع كشاف 5
 12، الكفوي احلسيين البقاء أبو ، الكليات 2
 12، يالكفو  احلسيين البقاء أبو ، الكليات 2
 54/22-56الكبري،الراةي، التفسري 1
 6/565،البهويت، اإلقناع منت عن القناع كشاف 7
 44/695الدرر،البقاعي، نظم 7
 69املالكي، إدريس بن النية،أمحد إدراك يف األمنية 9
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 ،حبــ  عبوديتــه ألمــره وقيامــاً  وهــي أ  يعمــل العبــد هلل و ــده امتثــاالً عليااا  :ودرجــات اإلخــ   ث ثــة     
وهـي أ  يعمـل ل كـرام يف الــدنيا والسـ مة مـن  فاهتـا ومــا ودنياا ،  وهـي أ  يعمـل لثـوال اآلخــرةطا ووسا

  6.عدا الث ث من الرياء وإ  يفاويت أفراده
   

 :ص والةي الفرق بين اإلخال: ثالثاً 
كمـا سـب  أ  بينـت حلـ  عنـد يـرجيح   -اإلخ   هو النيـة يف العبـادات ومـا كـا  القلـد منـه القربـة     

وال ع قة ل خ   يف النية فيما كا  القلد منه  ري القربة،أل  اإلخ   قدر ةائد علر -يعريف النية 
تلرفات اليت لـيس فيهـا قلـد القربـة ومنهـا ال،و ال يشرتط يف العقود املالية أو يف خا  يف العبادات  النية

يقـع ط قـه صـحيحاً وإ  إيقاعـه فمن يتلفظ بلفظ الطـ ق قاصـداً ؛ مسائل األ وال الشخلية كثري من 
د طاعـة اهلل ،ف   كـا  يقلـوكذل  من يرو  ومن  اهر من ةوجته  ل ينو من هبذا الط ق طاعة اهلل 

ولـه  فهـذا قـدر ةائـد علـر النيـة املطلوبـة يف هـذه األمـورسـه كأ  يترو  إل لـا  نف  يف مثل هذه التلرفات
 .يأثري يف افانب األخروي فحسب وال يؤثر علر صحة التلرف أو عدمه

 :عموم وخلو  وجهيالنية و اإلخ   بص وبناء عليه ف
ـــيت فيهـــا قلـــد القربـــة أمـــا ماعـــدا حلـــ  فـــ  يتلـــور وجـــود :أوالً  إ  اإلخـــ   ال يتلـــور إال يف األمـــور ال
 .خ   فيهااإل
إ  اإلخـ   يف العبـادات فيـه قـدر ةائـد علـر النيـة فمـن نـوى اللـ ة ف نـه قـد ينـوي هبـا التقـرل إَل :ثانياً 

قــْد فَقــَد يف صــ يه التقــرل إَل  ــري اهلل ف اهلل و ــده ،فهــذا هــو املخلــ  ،وإ  قلــد مــدح النــاس أو قلــد
 يكفــي بــل ال بـد معهــا مــن قلــد اهلل اإلخـ   ، مــع أنــه ينـوي فعــل اللــ ة،فنية فعــل اللـ ة و ــدها ال

  من هذه الل ة وأ  يكو  متوجهة له و دهيتحق  اإلخ   ويكو  النية يامة   . 
.وعلر حل  فاإلخ   أخ  من النية        

                                                 

 6/565،البهويت، اإلقناع منت عن القناع كشاف 6
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 :الرضا معةا: الفرع ال امس
 :الرضا لغ :أوالً 
ـــَخِط ، ،و 6هوكمـــال إرادة وجـــود الشـــيء        ــــْيَ  ِرضـــرً و َرِضـــي الرضـــا ضـــد السَّ لـــدرع م: ُت عنـــ  وَعَل

، واالسم الرِّضاءُ    5.ِإحا َرِضَيْت علـيَّ بنو ُقَشرْيٍ َلَعْمُر اللَِّه أَْعَجَبنِـي ِرضاَها: 4قال الُقَحْيُف الُعَقـْيلـي ،َمـْحضع
  " :ورضيه ورضي به وعنه عليه رضاً ورضاًء ورضواناً ومرضاة اختاره وقبله،ويف التنريل       

         ."2  
 :تعريف الرضا اصطالحاً  :ثانياً 
امـت ء االختيـار أي بلو ـه هنايتـه،حبيث يفضـي أثـره بأنـه  2عرفه عبـد العريـر البخـاري:احلنفيةالرضا عند     

 .1ر من  هور البشاشة يف الوجه وحنوهاإَل الظاه
 7.قلد الفعل دو  أ  يشوبه إكراه: بأنه افمهوروعرفه 
      
فعلر ضوء هذا ف   الرضا عند احلنفية أخ  من الرضا عند افمهور،فمجرد القلـد إَل حتقيـ  أثـر       

قلـده متجهـا إَل مـا هـو  الرضا عند افمهور وإ  ل يظهر أثر سـروره ،أو ل يكـن يف املعقود عليه يسمر
أ ســن وأفضــل،يف  ــص ال يســمر بــه عنــد احلنفيــة إال بعــد أ  يظهــر أثــر ســروره علــر وجهــه أو أ  يكــو  

 7.مستحسناً ومفض ً عنده
 

  :الفرق بين الرضا والةي : ثالثاً 

                                                 
 277الكفوي، احلسيين البقاء أبو ، الكليات 6

" لـذي الرمـة ، لـه يشـبيب احبوبتـه  وكـا  معاصـراً  ، اإلسـ ميصن مخـري بـن سـليم العقيلـي  شـاعر يف الطبقـة العاشـرة مـن القحيف بـ 4
 2/696األع م ، الرركلي ، :،وانظر   ه 650، يويف حنو عام صحري " ديوا  " وشعره  موع يف ،" خرقاء 

 522،م أنيساملعجم الوسيط ، إبراهي ،62/545منظور، العرل،ابن لسا  5

 5، اآلية رقم  املائدةسورة  2

له يلانيف ، منها  شـرح ،من أهل خبارى  ، األصولفقيه  نفي من علماء  ،عبد العرير بن أمحد بن حممد ، ع ء الدين البخاري  2
 .2/65لي ،األع م ، الررك: ـ ،وانظر يرمجته  ه 750،يويف عام  شرح املنتخب احلساميو أصول البردوي ااه كشف االسرار 

 6/692العقود،  علي القره دا ي، يف الرضا مبدأ ،2/574البخاري، العرير البردوي،عبد أصول عن األسرار كشف 1
 .واملرادجع اليت رجع إليها6/692العقود،  علي القره دا ي، يف الرضا مبدأ 7
 6/692العقود،  علي القره دا ي، يف الرضا مبدأ 7



 39 

 فقد ينوي اإلنسا  بيع بيته ويقبض مثنه ومع حلـ  هـو  ـري راض عـن حلـ  الرضا أخ  من النية،       
،أمـا إ  فسـرنا الرضـا بأنـه القلـد إَل حتقيـ   هـذا إ  فسـرنا الرضـا بأنـه ارييـاح الـنفس وابتهاجهـا يف نفسه،

  6.أثر يف املعقود عليه فالرضا والنية يكونا  اعع وا د

                                                 
 6/402القره دا ي،العقود،  علي  يف الرضا مبدأ 6
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 :االختيار معةا:الفرع الألادس 
 :االْخِتَياُر لغ : أوالً 

 االختيار لحة له معا  منها
  ":   ومنـــه قولـــه  ،6وَخيـَّـــَرُه بـــص الشـــيئص أي فـــّوض إليـــه اخليـــاراالصـــطفاء و  االنتقـــاء -6

   "4 5.أي أرادهم دو   ريهم مضافا إَل اعتقاد رجحا  املختار 
 2.كرإة فارهة: وناقة خيارومجل ِخَيار . فالـخيار من الناس والـمال و ري حل  النَُّضارُ  األفضل، -4 
  

 :االختيار اصطالحاً : ثانياً 
 :االختيار يف عرف الفقهاء واألصوليص حمل خ ف بص احلنفية وافمهور

القلد إَل أمر مرتدد بص الوجود والعدم داخـل قـدرة الفاعـل برتجـيح أ ـد األمـرين علـر "بأنه فعرفه احلنفية
  2".القلد إَل الشيء وإراديه"ختيار،وخل  هذا التعريف بعضهم بقوله اال"اآلخر
االختيـــار بأنـــه القلـــد إَل الفعـــل ويْفضـــيله علـــر  ـــريه احـــض إراديـــه،فهو  تلـــف عـــن  وعـــرف افمهـــور  

 1.اإلرادة
 

 :بين الةي  واالختيار فرقال: ثالثاً 
يكــو  أ  النيــة قــد يكــو  بقلــد شــيء مــن بــص شــيئص أو أكثــر وقــد النيــة وبــص االختيــار  بــص فــرقال      

 .قلد شيء وا د بعينه ، أما االخيار ف  يكو  إال بقلد شيء من بص شيئص أو أكثر
وبناء علر حل  فالنية أعم من االختيـار واالختيـار أخـ  مـن النيـة ، فكـل اختيـار نيـة وليسـت كـل       

 .نية اختياراً 

                                                 
 2/411منظور، العرل،ابن لسا  ،76اللحاح،الراةي، خمتار 6
4
 622، اآلية رقم ألعرافسورة ا 
 60املالكي، إدريس بن النية،أمحد إدراك يف األمنية 5
 2/411منظور، العرل،ابن لسا  2
يف العقـــود ،  علـــي القـــره  الرضـــا أ،مبـــد4/490،،أمري بادشـــاه التحريـــر ،ييســـري2/207،، عبـــد العريـــر البخـــاري األســـرار كشـــف 2

 6/697،دا ي
 6/699،يف العقود ،   علي القره دا ي الرضا مبدأ ،2/422،(احلطال)مواهب افليل ،حممد الرعيين  1



 4  

 :الهم معةا:الفرع الألابع
 :الهم لغ : أوالً 
ال َمَهّمــة لـــي، بالفتـــح، وال مَهــاِم، َأي ال أَُهــّم : ويقــال ،6مــن َهــمَّ بالشــيء أَراده رادةمعنــاه اإل اهلـَـمُّ لحــة     

 4 .مَهُّ  ما أمَهَّ :بذل  وال أَفـَْعُله،و َأمهَنَّـي اأَلمُر أَقـَْلَقين ،ويف حل  يقول القائل
 :الهم اصطالحاً : ثانياً 
، : "   "2،كمــا يف قولــه 5ويال  تلــف عــن املعــع اللحــللهــم  االصــط  ياملعــع و       

َ " ،وقــول النــيب ":     "2قولــه  وكمــا يف ــيَِّئاِت مُثَّ بـَــصَّ ِإ َّ اللَّــَه َكَتــَب احلََْســَناِت َوالسَّ
ِعْنـَدُه َ َسـَنًة َكاِملَـًة فَـِ ْ  ُهـَو َهـمَّ هِبَـا فـََعِمَلَهـا َكَتبَـَهـا اللَّـُه لَـُه َحِلَ  َفَمْن َهمَّ حِبََسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اللَُّه لَـُه 

َتبَـَهــا اللَّــُه لَــُه ِعْنــَدُه َعْشــَر َ َســَناٍت ِإََل َســْبِع ِمائَــِة ِضــْعٍف ِإََل َأْضــَعاٍف َكثِــريٍَة َوَمــْن َهــمَّ ِبَســيَِّئٍة فـَلَــْم يـَْعَمْلَهــا كَ 
 .1"َلًة فَِ ْ  ُهَو َهمَّ هِبَا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اللَُّه َلُه َسيَِّئًة َواِ َدةً ِعْنَدُه َ َسَنًة َكامِ 

وعرفه الكفوي بأنه دواعي اإلنسا  إَل الفعل من خري أو شر،فاهلم اجتماع النفس علر أمر واإلةمـاع     
 7.عليه،فوق اإلرادة دو  العرم وأول العرإة

 
 :الفرق بين الهم والةي : ثالثاً 
العمـل مـن اهلم،واهلـم يكـو  اـا أوشـ  علـر فعلـه وملَـّا يفعلـه  إَلاهلمُّ أضعف من النية أل  النية أقـرل     

 .بعد،أما النية فهي يلا ب العمل عادة وقد يسبقه بالشيء اليسري ويستمر    ينفيذه وانقضائه
 

 :وقد جاء يف القر   والسنة ما يدل علر حل ، ومن حل     
               ."6  ن  :"قوله
."6 

                                                 
 496،، الراةي اللحاح خمتار 6
 64/140لسا  العرل ، ابن منظور 4
 9املالكي، إدريس بن النية،أمحد إدراك يف األمنية 5
 42ية رقم ، اآل يوسفسورة 2
 72، اآلية رقم التوبةسورة  2
 .من هذه الرسالة( 46)، اللفحة  سب   رجيه 1
 916الكفوي، احلسيين البقاء أبو ، الكليات 7



 4  

 .4"َكاِمَلًة   َفَمْن َهمَّ حِبََسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اللَُّه َلُه ِعْنَدُه َ َسَنةً "ومن السنة قول النيب      
فهـو أخـ  منهـا أل  النيـة قـد يسـب  العمـل  ، ،وهـو أخـ  مـن النيـة وأضـعف منهـا5فاهلم هنا اعـع العـرم

وقــد يرافقــه،واهلم ال يكـــو  إال قبــل العمـــل،واهلم أضــعف مـــن النيــة ألنــه أقـــل قــوة يف الداللـــة علــر دواعـــي 
 .النفس وا اهها حنو العمل من النية

 : النية،ومن حل  قوله وقد يستعمل اهلم اعع  
"                 

        " 2 وقوله":    

         " 2 
ل يـدل علـر  يث إ  اهلم يف اآليتص همع لفئة قامت بالعمل أو أوشكت علر ينفيذه،وهـذا االسـتعما    

 .مدى الللة بص اهلم والنية ومدى يقارهبما يف املعع

                                                                                                                                                             
 72، اآلية رقم  التوبةسورة  6
 .من هذه الرسالة( 46)، اللفحة  سب   رجيه 4
 9املالكي، إدريس بن النية،أمحد إدراك يف األمنية 5
 66، اآلية رقم ئدةاملاسورة  2
 644،اآلية رقم  عمرا   لسورة  2
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 املبحث الها يت
سل  األدل  علا اعتبار الةي 
 األحةا  ال   ي 

 

 :وسيه مطلبان
 
 األدل  العام  سل اعتبار الةي : المطلب األو  
 
                                                                   األدلااا  ال اصااا  سااال اعتباااار الةيااا  سااال : المطلاااب الثاااانل  

 بعض مألال  األحةا  ال   ي 
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 المطلب األو 
 األدل  العام  سل اعتبار الةي 

      
 

أقلــد باألدلــة العامــة يف اعتبــار النيــة األدلــة الــيت يــدل علــر وجــول يــوفر  
 ء كانـت مـن األ ـوال الشخلـية أم الالنية يف التلرفات بشكل عام سـوا

 :عنها يف ث ثة فروعوسأحتدث 
 

 القرآن الكريمالدلي  من :الفرع األو 
 الألة  الةبةي الدلي  من :الفرع الثانل                
 بطالن الحي الدلي  من  :الفرع الثالث                
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 الفرع األو 
 القرآن الكريمالدلي  من 

  أخـــرى اعـــع النيـــة ،كـــاإلرادة واالبتحـــاء ل يـــرد لفـــظ النيـــة يف القـــر   الكـــرأ وإَّنـــا ورد فيـــه ألفـــا     
 : واإلخ  ،وقد دلت  يات كثرية علر اعتبار النية يف التلرفات كافة ،ومن حل 

 :"          اهلل قول:أوالً    

      "
4
 

 :وجه االستدال  من هذه اآلي 
العبـادة اسـم :"هـي بـاملعع العـام للعبـادة،يقول ابـن ييميـة(ليعبـدوا اهلل )إ  العبادة املذكورة يف قوله      

  5."جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة
وجعلهـا  واحل  أ  دائرة العبادة اليت خل  اهلل هلا اإلنسا ،:"الع مة يوسف القرضاويولذل  قال     

 ايتـــه يف احليـــاة ومهمتـــه يف األرض دائـــرة ر بـــة واســـعة،إهنا يشـــمل شـــؤو  اإلنســـا  كلها،ويســـتوعب 
 2" يايه مجيعاً 

يتعلـ  بـأمور احليـاة سـواء كانـت شـعائر والعبادة هبذا املعع الشامل وهذا الفهـم يـدخل فيهـا كـل مـا    
وهـي يعـين فيمـا يعنيـه أ   يعبدية أم كانت جهاداً يف سبيل اهلل أم معام ت مالية أم أ واالً شخلـية،

،وكـل هـذه األمـور حتتـا  إَل نيـة وإننـا مـأمورو  يف مجيـع حلـ  ي  شـرع اهلل يف حلـ  كلـه هـو عبادةيطب
  ":ويفســر حلــ  ويوضــحه قولــه - بتطبيــ  شــرعهأقلــد نيــة التقــرل إَل اهلل –بــ خ   النيــة 

     " 2 
وأمــا يقســيم الفقهــاء األ كــام الشــرعية العمليــة إَل عبــادات ومعــام ت ف َّنــا هــو اصــط ح مــنهم     

 :أرادوا به التفري  بص نوعص من األ كام
 .ليتقرل عباده إليه بأدائها لور والكيفيات املددة اليت شرعها اهلل يضم ال:الةةع األو 

                                                 
 21املكلفص،  عمر سليما  األشقر، مقاصد 6
 2سورة البينة ، اآلية رقم  4
 57ييمية، العبودية،ابن 5
 25القرضاوي، يوسف الع مة اإلس م، يف العبادة 2
2
 21، اآلية رقم  رياتاالذسورة  
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يشـــــمل األ كـــــام الـــــيت يـــــنظم ع قـــــة النـــــاس بعضـــــهم بـــــبعض يف  يـــــاهتم ومعاشـــــهم :الةاااااةع الثاااااانل
 6"ومبادالهتم،وإ  كا  الترام أ كام الشرع يف كل اجملاالت هو عبادة باملعع الشامل

حتـت العبـادة والعبـادة حتتـا   ف حا كا  الدين كله داخـ ً 4لعبادة،فالدين علر حل  كله داخل يف ا     
 .إَل نية واأل وال الشخلية جرء من الدين فاأل وال الشخلية حباجة إَل النية كحريها من األ كام

 
 : "                قوله  :ثانياً 

 "5 ،وقوله:"        "
2
 

 :وجه االستدال  
فـ خ   2إ  اآليتص صرحيتا  يف األمر باإلخ   وأنـه شـرط للـحة العبادة،ومـدار اإلخـ   النيـة،    

وطبقـه ،وال يـتم حلـ  إال  يف العبادة اعناها العـام الشـامل وأمـر بـه النـيب  الدين هو النية ،وهو مطلول
إحا كانــت النيــة معتــربة يف مجيــع الــدين ،ومــن هــذا الــدين مــا يــدخل ضــمن األ ــوال الشخلــية،فدل علــر 

 .اعتبار النية يف األ وال الشخلية 
 
 : "           " 1قوله :ثالثاً  

 :وجه االستدال  
وهــــر 7ومـــن معانيهـــا الطريقـــة أو النا يـــة أوالطبيعـــة أوالـــدين أوالنيـــة  أوافبلـــة،كلمـــة جامعـــة الشـــاكلة       

ل مأخوحة من الشـكل يقـال لسـت علـر شـكلي وال علـر شـاكليت والشـكل هـو املثـل والنظـري واملعـع أ  كـ
 .9،وقدفسرها البخاري بأهنا النية7إنسا  يعمل علر ما يشاكل أخ قه ال  ألفها وهذا حم للكافر

                                                 
 74-70قرضاوي،ال يوسف الع مة اإلس م، يف العبادة 6
 21املكلفص،  عمر سليما  األشقر، مقاصد 4
 64-66، اآلية رقم الرمرسورة  5
 62، اآلية رقم  الرمرسورة  2
 4/254الشرعية، صاحل السدال ، األ كام يف وأثرها النية 2
 72، اآلية رقم  اإلسراءسورة  1

 5/425مد بن علي الشوكاين ،فتح القدير افامع بص فين الرواية والدراية من علم التفسري،حم 7

 امللدر نفسه 7

 649البورنو، الفقهية،حممد القواعد موسوعة ،6/652 جر، الباري،ابن فتح 9
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فتفســري الشــاكلة بأهنــا النيــة جيعــل صــحة أي يلــرف وأي عمــل مريبطــاً بنيتــه،ف حا صــحت النيــة صــح     
اللــــحيحة حلـــ  التلـــرف املـــريبط وإ  بطلـــت النيـــة بطــــل التلـــرف،واآلية عامـــة يشـــمل النيـــة الفاســـدة و 

ويشمل كذل  كل التلرفات ومن ضمن هذه التلرفات األ وال الشخلية،فدل حل  علر اعتبـار النيـة 
 .يف األ وال الشخلية

 
 : "            قولــــــــــــه  :رابعاااااااااااااً 

"6 ،وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه":               

  "4  وقولـــــــــــــــــــــــه :"              

       "5 وقولــــــــــه :"          

            " 2  وقولــــــــــــــــــــــه:"   

         "2 ،ـــــــــــه     ": وقول

         " 1 
 :وجه االستدال 

هذه اآليات يبص أ  مـن أراد بعملـه الـدنيا ال حيلـل لـه الثـوال يـوم القيامـة وأ  عملـه يكـو  فاسـداً       
وكــا  عملــه موافقــاً  ناقلــاً ال قيمــة لــه،ومن أراد بعملــه اآلخــرة بــأ  كانــت نيتــه فيــه خاللــة لوجــه اهلل 

األ كــام الــيت حلــ  ملــه صــحيح يــؤجر عليــه،واآليات عامــة يف كــل ســعي وكــل عمــل و يشــمل للشــرع فع
وال يوجــد مــا  لــ  هــذه اآليــات فــدل حلــ  علــر اعتبــار النيــة يف  يــدخل ضــمن األ ــوال الشخلــية،

 .األ وال الشخلية كما يعترب يف  ريها
 
 

                                                 
 652، اآلية رقم النساءسورة  6
 62، اآلية رقم هود سورة4
 67اإلسراء ، اآلية رقم   سورة5
 40، اآلية رقم الشورى سورة2
 69، اآلية رقم اإلسراء سورة 2
 14، اآلية رقم لفرقا ا سورة 1
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 ثانلالفرع ال
 الةبةي  الدلي  من الألة 

 األو  الدلي 
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَريُـُه :" أنه قال بن اخلطال عمر عن      َا اأْلَْعَماُل بِالنـِّيَّاِت َوِإَّنَّ ِإَّنَّ

 6"ِإََل ُدنـَْيا ُيِليبـَُها َأْو ِإََل اْمرَأٍَة يـَْنِكُحَها َفِهْجَريُُه ِإََل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 
 :وجه االستدالل

وعة للحلر يثبت املذكور وينفي ما سواه،فتقدير هـذا احلـديث أ  األعمـال حتسـب موض "إَّنا"لفظة      
افملــــــة األوَل لبيــــــا  مــــــا يعتــــــرب مــــــن ":، قــــــال ابــــــن عبــــــد الســــــ م4بنيــــــة وال حتســــــب إحا كانــــــت بــــــ  نيــــــة
 5."األعمال،والثانية لبيا  ما يرتيب عليها

ضــــها ونفلهــــا قليلهــــا وكثريهــــا اللــــادرة مــــن إَّنــــا األعمــــال البدنيــــة أقواهلــــا وأفعاهلــــا فر : فمعــــع احلــــديث     
وال يلـح بحـري النيـات وسـواء كانـت عبـادات أم ليسـت مـن 2املكلفص املؤمنص صـحيحة أو  رئـة بالنيـات،
 .العبادات فالنية شرط فيها وال يلح بحري نية 

اد نفــي حات واحلــديث مــرتوك الظــاهر أل  الــذوات  ــري منتفية،والتقــدير ال عمــل إال بالنيــة فلــيس املــر      
العمل ألنه يوجد بحري نية،بل املراد نفي أ كامها كاللحة والكمال، لكن احلمل علـر نفـي اللـحة أوَل 
ألنه أشبه بنفي الشيء نفسه،وأل  اللفظ دل علر نفي الذات بالتلريح وعلر نفـي اللـفات بالتبع،فلمـا 

  .ن أقوى التفاسري للحديث ،وهذا م2يت داللته علر نفي اللفات مستمرةمنع الدليل نفي الذات بق
 1 .قبول األعمال إَّناومنهم من جعل املقدر القبول أي 

 7 .ومنهم من قال املراد  قيقة العمل الشرعي
 

                                                 
6
 .من هذه الرسالة( ة)سب   رجيه ، اللفحة  
 2/454األ وحي،املباركفوري، حتفة ،65/22مسلم، صحيح علر النوويشرح  4
 6/62 جر، الباري،ابن فتح 5
 6/99،أمحد القسط ين الساري، إرشاد 2
 6/99،أمحد القسط ين الساري، إرشاد ،6/65 جر، ابن الباري، فتح 2
 6/99،أمحد القسط ين الساري، شادإر  1
 6/99،أمحد القسط ين الساري، إرشاد 7
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يلح بلحتها ويفسد بفسادها ،والنيب  افالنية روح العمل ولبه وقوامه،وهو يابع هل:"قال ابن القيم        
  َـا ِلُكـلِّ اْمـرٍِئ َمـا نـَـَوى " ة العلـم قولـهقد قال كلمتص كفتا وشـفتا،وحتتهما كنـو َـا اأْلَْعَمـاُل بِالنـِّيَّـاِت َوِإَّنَّ ِإَّنَّ
فبص يف افملة األوَل أ  العمل ال يقع إال بالنية،وهلذا ال يكو  عمل إال بنية،مث بص يف افملة الثانية ، 6"

واألإــا  والنــذور وســائر العقــود  أ  العامــل لــيس لــه مــن عملــه إال مانواه،وهــذا يعــم العبــادات واملعــام ت
 4".واألفعال
 :،وحتدثوا مبينص مشوله وأمهيته5وقد أمجع العلماء علر عظم موقع هذا احلديث ،وكثرة فوائده وصحته 

 :وأمهيته
،وايفـ  اإلمـام الشـافعي "شيء أمجع وأ ع وأكثر فائـدة منـه  ليس يف أخبار النيب ":فقال أبو عبيدة    

و ريهم علر أنـه ثلـث العلـم ،ومـنهم  7والدار قطين 1وأبو داود 2وابن املديين 2وأمحد بن  نبل وابن مهدي
 7.،ومنهم من قال ربعه

    
 

ينبحـي أ  جيعـل هـذا احلـديث :وقـال ،6يدخل يف ث ثص بابـاً مـن العلـم ":وقال عبد الرمحن بن مهدي     
يــدخل ضــمن وعــدد الســيوطي مســائل شــ  5،"يــدخل يف ســبعص بابــاً ": وقــال الشــافعي 4."رأس كــل بــال

                                                 
6
 .من هذه الرسالة( ة)سب   رجيه ، اللفحة  
4
 5/622ابن القيم،إع م املوقعص، 

 65/25مسلم، صحيح علر النووي شرح 5

ومولده ووفايه  ، وله فيه  يلانيف ،يث من كبار  فا  احلد، عبد الرمحن بن مهدي بن  سا  العنربي البلري اللؤلؤي أبو سعيد  2
 5/559األع م ،الرركلي ، : ـ وانظر يرمجته  ه 697،يويف عام يف الدنيا ال أعرف له نظرياً : قال اإلمام الشافعي  ،يف البلرة 

حنــو مئــيت  لــه ،حمــدث مــؤرك ، كــا   ــافظ علــره ، علــي بــن عبــد اهلل بــن جعفــر الســعدي بــالوالء الــديين ، البلــري ، أبــو احلســن  2
و سـامي والكـع من كتبه  األ ، ـ ه 452عام  ولد بالبلرة ، ومات بسامراء ،أمحد باخت ف احلديث  اإلماموكا  أعلم من  ،ملنف 
 .2/505األع م ، الرركلي ، : ،انظرعلل احلديث ومعرفة الرجال و قبائل العرل و الطبقات 

ر ل ، أصله من سجستا   ،إمام أهل احلديث يف ةمانه  ،تاين ، أبو داودةدي السجسسليما  بن االشعث بن إسحاق بن بشري األ 1
ولــه  .  ــديث  200 000 ــديث انتخبهــا مــن  2700لــه الســنن وهــو أ ــد الكتــب الســتة ، مجــع فيــه . ر لــة كبــرية ويــويف بالبلــرة 

 .5/644األع م ، الرركلي ، : ـ، وانظر  ه 472و ريها ، يويف عامكتال الرهد و املراسيل 
ت وعقـد هلـا ءاإمـام علـره يف احلـديث ، وأول مـن صـنف القـرا،علي بن عمر بن أمحد بـن مهـدي ، أبـو احلسـن الـدارقطين الشـافعي  7

 ،علـر يـأليف مسـنده (  اإلخشـيديوةيـر كـافور ) ور ـل إَل ملـر ، فسـاعد ابـن  نرابـة ( مـن أ يـاء بحـداد ) ولد بـدار القطـن ، أبواباً 
املؤيلـف واملختلـف و اجملتىب من السـنن املـأثورة و النبوية  األ اديثالعلل الواردة يف و يلانيفه كتال السنن  من ،وعاد إَل بحداد فتويف هبا 

 2/562األع م ، الرركلي ،:ـ، وانظر ه 572، يويف سنة الضعفاء و 
 9والنظائر،السيوطي، األشباه 7
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فهــذه ســبعو  بابــاً أو أكثر،دخلـت فيهــا النيــة كمــا يــرى فعلـم مــن حلــ  فســاد قــول ": احلـديث إَل أ  قــال
 2."املبالحة(يدخل يف سبعص باباً من العلم)من قال إ  مراد الشافعي بقوله 

  
يســــتثع مــــن عمــــوم اخلــــرب مــــا حيلـــل مــــن جهــــة الفضــــل اإلهلــــي بالقلــــد مــــن  ــــري ": قـــال ابــــن  جــــر    
إَّنا يقـع :،كاألجر احلاصل للمريض بسبب مرضه  علر اللرب لثبوت األخبار بذل  خ فاً ملن قال عمل

األجر علر اللرب و لول األجر بالوعد اللادق ملن قلد العبادة فعاقه عنها عائ  بحري إراديه،وكمن لـه 
 2."نه يكتب له أجرها كمن عملها وراد فعجر عن فعلها ملرض مث ً فأ

وةعـم قـوم :"ذا احلديث علر اعتبار النية يف عموم األعمال العبادات و ريها ،قال الكرمـاين ويستدل هب   
أ  االســــتدالل بــــه يف  ــــري العبــــادات  ــــري صــــحيح أل  احلــــديث إَّنــــا جــــاء يف اخــــت ف ملــــارف وجــــوه 

 1. "العبادات لكن يرد عليهم بأ  العربة بعموم اللفظ ال خبلو  السبب
     

 :الثانل الدلي 
َارِي أَنَُّه اََِع َرُسوَل اللَِّه  عن    نـَْيا أِلَْربـََعِة نـََفـٍر َعْبـٍد َرَةقَـُه اللَّـُه َمـااًل َوِعْلًمـا :"يـَُقوُل  َأيُب َكْبَشَة اأْلََّنَّ َا الدُّ ِإَّنَّ

ِل اْلَمَناةِِل َوَعْبـٍد َرَةقَـُه اللَّـُه ِعْلًمـا وَلَْ يـَْرةُْقـُه فـَُهَو يـَتَِّقي ِفيِه َربَُّه َوَيِلُل ِفيِه َرمِحَُه َويـَْعَلُم لِلَِّه ِفيِه َ قًّا فـََهَذا بِأَْفضَ 
َواءع َوَعْبـٍد َرَةقَـُه اللَّــُه َمـااًل فـَُهـَو َصـاِدُق النـِّيَّــِة يـَُقـوُل لَـْو َأ َّ يل َمــااًل َلَعِمْلـُت ِبَعَمـِل فُـَ ٍ  فـَُهــَو بِِنيَّتِـِه َفَأْجُرمُهَـا َســ

ِفيـِه َ قًّـا  ًما فـَُهَو َ ِْبُط يف َمالِِه ِبَحرْيِ ِعْلٍم اَل يـَتَِّقي ِفيِه َربَُّه َواَل َيِلُل ِفيِه َرمِحَُه َواَل يـَْعلَـُم لِلَّـهِ َمااًل وَلَْ يـَْرةُْقُه ِعلْ 
ااًل َلَعِمْلـُت ِفيـِه ِبَعَمـِل فُـَ ٍ  فـََهَذا بَِأْخَبِث اْلَمَناةِِل َوَعْبٍد لَْ يـَْرةُْقُه اللَُّه َمااًل َواَل ِعْلًما فـَُهَو يـَُقـوُل لَـْو َأ َّ يل َمـ

 7".فـَُهَو بِِنيَِّتِه َفوِْةُرمُهَا َسَواءع 
 :الثالث الدلي 
ُهَمـا َعـْن النَّـيبِّ      ِإ َّ اللَّـَه َكتَـَب احلََْسـَناِت :"قَـالَ  ِفيَمـا يـَـْرِوي َعـْن َربِـِّه  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضـَي اللَّـُه َعنـْ

ــيَِّئاِت مُثَّ  ــِ ْ  ُهــَو َهــمَّ  َوالسَّ ــًة َف ــَدُه َ َســَنًة َكاِمَل ــُه ِعْن َ َحلِــَ  َفَمــْن َهــمَّ حِبََســَنٍة فـََلــْم يـَْعَمْلَهــا َكَتبَـَهــا اللَّــُه َل  هِبَــا بـَــصَّ
                                                                                                                                                             

 9والنظائر،السيوطي، ،األشباه 6/66 جر، الباري،ابن فتح 6
 65/25مسلم، علر يو ،النو 6/66 جر، ابنالباري، فتح 4
 9والنظائر،السيوطي، ،األشباه 6/66 جر، الباري،ابن فتح 5
 65/25مسلم، صحيح علر النووي شرح ،9والنظائر،السيوطي، األشباه 2
 64/547،  جر الباري،ابن فتح 2
 626،األصول،أبو  امد الحرايل يعليقات املنخول من ،6/40،صحيح البخاري بشرح الكرماين 1
7
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َهــمَّ ِبَســيَِّئٍة فـَلَــْم  فـََعِمَلَهـا َكَتبَـَهــا اللَّــُه لَــُه ِعْنـَدُه َعْشــَر َ َســَناٍت ِإََل َســْبِع ِمائَـِة ِضــْعٍف ِإََل َأْضــَعاٍف َكثِــريٍَة َوَمـنْ 
 6".َئًة َواِ َدةً يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اللَُّه َلُه ِعْنَدُه َ َسَنًة َكاِمَلًة فَِ ْ  ُهَو َهمَّ هِبَا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اللَُّه َلُه َسيِّ 

 :وجه االستدالل من احلديثص الثاين والثالث
أجوراً وإ  ل يعمـل حلـ  العمـل اللـاحل الـذي نـواه هبـذه من نوى النية اللاحلة م رسول اهلل جعل     

النية وهو عام لكل األعمال، فدل علر أمهية النية فميع األعمال ،وعلر أ  املرء قد حيلل األجر اجرد 
النيـة اللـاحلة،وأ  مـن عمــل عمـ ً بـ  نيــة صـاحلة فكأنـه ل يعمــل حلـ  العمـل ، فالنيــة اجملـردة مـن العمــل 

واحلـديث عـام يـدخل  فدل علر أمهية النية وقـوة يأثريهـا،4عمل اجملرد عن النية ال يثال عليهيثال عليها وال
 .فيه األ وال الشخلية و ريها،فدل علر اعتبار النية يف األ وال الشخلية

                                                 
 .من هذه الرسالة( 46)، اللفحة  سب   رجيه 6
4
 44/425 موع فتاوى ابن ييمية، 
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 :الرابع الدلي 
ينَـِة َلرَِجـااًل َمـا ِسـْرمُتْ َمِسـريًا َواَل َقطَْعـُتْم ِإ َّ بِاْلَمدِ :"يف َ ـرَاٍة فـََقـاَل  ُكنَّا َمَع النَّيبِّ :قَاَل   6َعْن َجاِبرٍ     

 4".ِإالَّ َشرُِكوُكْم يف اأْلَْجرِ : َواِديًا ِإالَّ َكانُوا َمَعُكْم َ َبَسُهْم اْلَمَرُض ،ويف رواية
 
 

 :ال امس الدلي 
:" قَاَل َرُسوُل اللَِّه : ِمرَارًا يـَُقولُ  5 بَا ُموَسرَكاَ  يَرِيُد َيُلوُم يف السََّفِر فـََقاَل َلُه أَبُو بـُْرَدَة اَِْعُت أَ       

 2".ِإَحا َمِرَض اْلَعْبُد َأْو َسافـََر ُكِتَب َلُه ِمْثُل َما َكاَ  يـَْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحا
 :وجه االستدالل من احلديثص الرابع واخلامس

ه حلـ  كـا  يـإكمالـه أو شـ  عل يدل احلديثا  علر أ  من نوى اخلري وعمـل منـه مقـدوره وعجـر عـن     
،وهــذا يــدل علــر أمهيــة النيــة ومكانتهــا  يــث إهنــا إ  اســتقلت عــن العمــل 2لــه أجــر مــن قــام بالعمــل كــام ً 

ففيها أجر وإ  استقل العمل عنها ف  أجر،وأمهية النية ليست يف األمور التعبدية فحسب بـل يشـمل كـل 
 1 .أ كام الشرع ومن ضمنها األ وال الشخلية

 
 

                                                 
وروى عنـه مجاعـة  صحايب ، مـن املكثـرين يف الروايـة عـن النـيب  ،جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن  رام اخلررجي األنلاري السملي  6

،يويف عام  وكانت له يف أواخر أيامه  لقة يف املسجد النبوي يؤخذ عنه العلم ، را يسع عشرة  روة  ،صحبة  بيهوألله  ،من اللحابة 
 4/602األع م ، الرركلي ،: ـ،انظر ه 77

 5252باحلديث رقم   مسلم أخرجهُ  4

حايب ، مـن الشــجعا  الــوالة صــ: ، مــن قحطـا   األشـعرعبـد اهلل بــن قـيس بــن سـليم بــن  ضـار ابــن  ـرل ، أبــو موســر ، مـن بــين  5
،  اإلس موقدم مكة عند  هور ( باليمن ) ولد يف ةبيد . الفاحتص ، وأ د احلكمص اللذين رضي هبما علي ومعاوية بعد  رل صفص 

بلـرة وواله عمـر بـن اخلطـال ال. مث استعمله رسول اهلل صلر اهلل عليه وسلم علر ةبيـد وعـد  . فأسلم ، وهاجر إَل إَل أرض احلبشة 
وملا ويل عثما  أقره عليها مث عرله ، فانتقل إَل الكوفة ، فطلب أهلها من عثما  يوليته عليهم ، واألهواة، فافتتح أصبها    ه 67سنة 

مث كانت وقعة افمل وأرسل علي يدعو أهل الكوفة لينلروه ، فأمرهم أبو موسر . ، فواله ، فأقام هبا إَل أ  قتل عثما  ، فأقره علي 
وكا  . عود يف الفتنة ، فعرله علي ، فأقام إَل أ  كا  التحكيم وخدعه عمرو بن العا  ، فاريد أبو موسر إَل الكوفة ، فتويف فيها بالق

 .2/662األع م ، الرركلي ، :وانظر. ـ ه 22يويف سنةأ سن اللحابة صويا يف الت وة ، خفيف افسم ، قلريا 
2
 4772باحلديث رقم   البخاري أخرجهُ  
2
 44/425 موع فتاوى ابن ييمية، 
1
 امللدر نفسه 
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   :الألادس لي الد
َلَعـــَن اللَّـــُه اخْلَْمـــَر َوَلَعـــَن َشـــارِبـََها :" قَـــالَ َأ َّ النَّـــيبَّ  َعـــْن َعْبـــِد اللَّـــِه ْبـــِن َعْبـــِد اللَّـــِه ْبـــِن ُعَمـــَر َعـــْن أَبِيـــِه    

 6".لَْيِه َو ِكَل مَثَِنَهاَوَساِقيَـَها َوَعاِصَرَها َوُمْعَتِلَرَها َوبَائَِعَها َوُمْبَتاَعَها َوَ اِمَلَها َواْلَمْحُموَلَة إِ 
 :وجه الداللة من هذا احلديث

لعـن عاصــر اخلمـر ومعتلــرها،ومعلوم أنـه إَّنــا يعلـر عنبـاً فيلــري علـرياً مث بعــد حلـ  قــد   إ  النـيب     
 مــر وقــد ال  مــر لكــن ملــا قلــد باالعتلــار يلــيريه مخــراً اســتح  اللعنــة وحلــ  ال يكــو  إال علــر فعــل 

إعانــة مــن ألنــه قلــد مــن هــذا الفعــل  مبــاح وصــار حمرمــاً واســتح  لعنــة رســول اهلل ،فعلــر العنــب4حمــرم
 .، فدل علر أثر النية الفاسدة املخالفة للشـرع وقوهتـا يف حتويـل احلـ ل إَل  ـراميعمل احلرام بشرل اخلمر

5 

                                                 
6
، وصححه 5576باحلديث رقم  ابن ماجة أخرجهُ و  ،5679باحلديث رقم   أبو داود أخرجهُ و ، 2227 باحلديث رقم  أمحد أخرجهُ   

 5646صحيح سنن أيب داود ،احلديث رقم :األلباين ، انظر 
 656ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  4
5
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 :الألابع الدلي 
ُد اْلبَــرِّ َلُكـْم َ ـَ لع َوأَنـْـُتْم ُ ـُرمع َمـا لَْ َيِلـيُدوُه َأْو ُيَلـْد َصيْ :"قَاَل َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن النَّيبِّ       
 6".َلُكْم 
َ ِديُث َجاِبٍر َ ِديثع ُمَفسَّرع َواْلُمطَِّلُب اَل نـَْعِرُف لَـُه َاَاًعـا َعـْن َجـاِبٍر َواْلَعَمـُل َعلَـر َهـَذا ": الرتمذيقَاَل    

قَـاَل الشَّـاِفِعيُّ َهــَذا ،بِاللَّـْيِد لِْلُمْحـرِِم بَْأًســا ِإَحا لَْ َيْلـَطْدُه َأْو لَْ ُيْلـَطْد ِمـْن َأْجلِـِه  ِعْنـَد أَْهـِل اْلِعْلـِم اَل يـَـَرْو َ 
 4"َأْ َسُن َ ِديٍث ُرِوَي يف َهَذا اْلَباِل َوأَقـَْيُس َواْلَعَمُل َعَلر َهَذا َوُهَو قـَْوُل َأمْحََد َوِإْسَح َ 

 
 :وجه الداللة من احلديث

فمع ،   :"         "5أ  املرم ال جيوة له أ  يليد لقوله     
أ  القلـد مـؤثر  مـن حلـ  علـم فأثرت فيه النية بالتحليـل والتحـرأ فقد  أ  االصطياد والذكاة عمل  سي

،ويف 2بــدو  القلــد وإحا كــا  هــذا يف األفعــال احلســية ففــي األقــوال والعقــود أوَليف حتــرأ العــص الــيت يبــاح 
 .األ وال الشخلية أوَل أيضاً 

 

                                                 
6

 أخرجــهُ و ،4777باحلــديث رقــم   النســائي أخرجــهُ ،و 62512باحلــديث رقــم   أمحــد أخرجــهُ و  ،772الرتمــذي باحلــديث رقــم   أخرجــهُ  
 . 722، واحلديث ضعفه الشيأ األلباين وانظر ضعيف الرتمذي لأللباين ، احلديث رقم 6277باحلديث رقم   أبوداود

4
 . 772رقم   الرتمذي ،احلديث 
 92، اآلية رقم املائدةسورة  5
 651ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  2
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 الفرع الثالث
 بطالن الحي الدلي  من 

 : يَ الحِ معةا    
  6.احليل هي أ  يتوصل املكلف يف إسقاط واجب أو يف إبا ة حمرم بوجه من وجوه التسبب 
يلة أ  يقلد سقوط الواجب أو ل احلرام بفعل ل يقلد به ما جعل حل  الفعـل احل:"قال ابن ييمية     

له أو ما شرع له،فهو يريد يحيري األ كام الشرعية بأسبال ل يقلد هبا ما جعلت يل  األسبال له،وهو 
 يفعل يل  األسبال ألجل ما هو يابع هلا ال ألجل ما هـو املتبـوع املقلـود هبـا بـل يفعـل السـبب ملـا ينـايف
 كـــم الســـبب فيلـــري انرلـــة مـــن طلـــب مثـــرة الفعـــل الشـــرعي ونتيجتـــه وهـــو ل يـــأت بقوامـــه و قيقته،وهـــذا 

 4".خداع هلل سبحانه واستهراء بآيات اهلل وي عب حبدود اهلل
 

ف   إبطـــال الشـــارع للحيـــل دليـــل علـــر اعتبـــار النيـــة واحليـــل هبـــذا املعـــع هلـــا ع قـــة قويـــة اوضـــوع النيـــة،    
 د مــن العمــل خــ ف قلــد الشــارع ،يكــو  نيتــه باطلــة ويكــو  قــد ا تــال علــر الشــرع ،فــاملكلف إ  قلــ

 5:أيتلر بط   احليل كثرية منها ما يواألدلة ع
 

 :القرآن الكريم:أوالً 
 : "           "2 اهلل قال-6

 :"     وقوله ، ام،فاحليل  رام ألهنا خمادعة هلل ر فمخادعة اهلل     

                

،ولوال أ  املخادعة  رام ل يكن املناف  مذمومًا هبذا الوصف ،وأخرب بأنه خادعهم وخدع اهلل 2"

                                                 
6
 4/579املوافقات،الشاطيب، 
 27-21ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  4
 .امللدر نفسه 5
 9، اآلية رقم البقرةسورة  2
 624، اآلية رقم  النساءسورة  2
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العبد عقوبة له والعقوبة ال يكو  إال علر فعل حمرم أو يرك الواجب،واحليل خمادعة هلل أل  ابن 
 6.احليل خمادعة هلل عباس و ريه من اللحابة والتابعص بينوا أ  التحليل و ريه من

      " عنهمقلة أصحال افنة اليت قلها علينا القر    يث قال اهلل  -4

                

                  

   ".4  
 :وجه االستدالل

رمـا  وقت شـاء صـا به فلمـا قلـد أصـحابه بـه يف الليـل   النخيل عمل مباح يف أي 5  جذاحإ         
        ": وقــــال خنلهــــم  الفقــــراء عــــاقبهم اهلل بــــ ه ك

 "2،2.    
يتســاقط  بــأ  يلــتقط املســاكص مــا وا هنــاراً ذا  للمســاكص  ــ  يف أمــواهلم إحا جــفهــؤالء القــوم كــ           

وا ليً  ليسقط حل  احل  ولئ  يأييهم املسـاكص فأرسـل اهلل سـبحانه علـر جنـتهم ذُّ من الثمر فأرادوا أ  جي
طائفاً وهم نـائمو  فأصـبحت كاللـرأ عقوبـة علـر ا تيـاهلم ملنـع احلـ  الـذي كـا  للمسـاكص يف مـاهلم،مث 

،بل هو أوَل 1نبيه علر العقوبة علر يرك الواجبرك املستحب ففيه يإ  كانوا عوقبوا علر اال تيال علر ي
 .أوَل بالعقوبة

      
مقلـود فاعلـه  فهذا يدل علر من نوى من الفعل املباح شيئاً حمرماً،ف   حل  األمر املباح يأخذ  كم    

 .للجنة ال يكو  إال علر فعل حمرم اهلل إه ك فيلري  راماً،أل  
 

                                                 
 11ييمية، التحليل،ابن  بط  علر الدليل بيا   6
 44-67، اآليات  القلمسورة  4
5
مـا كسـر منـه، وضـمه : و الــُجذاُح و الــِجذاحُ . كسريُه وقَطْعُته: َجَذْحُت الشيءَ . كسر الشيِء اللُّْلب: الـَجذُّ :" قال يف لسا  العرل  

 .، واملعع املقلود هو قطف الثمار5/279لسا  العرل ، ابن منظور ".أَفلح من كسره
 55،اآلية رقم  القلمسورة  2
 656ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  2
 17 ،امللدر نفسه 1
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 :"              قوله -5

              

 "6وقوله،:"             

               "4. 
 :وجه االستدالل

حم اليهـود ألهنـم ا تــالوا لللـيد يف يـوم الســبت الـذي  ـرم علــيهم اللـيد فيـه فمســخهم    اهلل أ      
بـين وهـل أصـال الطائفـة مـن :"3قردة وخنـاةير ألهنـم فعلـوا فعـً   ـالف القلـد مـن يشـريعه،قال افوةجـاين

إسرائيل املسأ إال با تياهلم علر أمـر اهلل بـأ   ظـروا احلظـائر علـر احليتـا  يـوم سـبتهم فمنعوهـا االنتشـار 
 2."يومها إَل األ د فأخذوها

فهـــؤالء القـــوم مســـخوا قـــردة أل  صـــورة القـــرد فيهـــا شـــبه مـــن صـــورة اإلنســـا  وهـــو ":قـــال ابـــن ييميـــة       
الء املعتـدو  ديـن اهلل حبيـث ل يتمسـكوا إال اـا يشـبه الـدين يف خمالف له يف افد واحلقيقـة فلمـا مسـأ هـؤ 

 2." بعض  اهره دو   قيقته مسخهم اهلل قردة يشبهوهنم يف بعض  اهرهم دو  احلقيقة جراء وفاقاً 
مـــا قلـــده الشـــرع  أ  هـــؤالء القـــوم ا تـــالوا علـــر أ كـــام الشـــرع فهـــم قلـــدوا خـــ ف:فوجـــه الداللـــة      

 عمـلمـن ينسحب علر كل عام بطل عملهم ،وحل  إَل ما منعه الشرع ولذل   واخرتعوا طريقة للوصول
 .عم ً يقلد به خ ف قلد الشرع ويتوصل اا شرع إَل ما ل يشرع

" :"   قال  -4
1. 

 :وجه االستدالل
فــأل  اهلديــة 7أهــديت، أ  معــع اآليــة كمــا بينــه ابــن ييميــة هــو أ  هتــدي ليهــدى إليــ  أكثــر  ــا      

قلد منهـا شـيء  ـري ماجعلـت النيـة لـه ، يـث إ  األصـل يف اهلديـة أ  يكـو  عطـاًء بـ  مقابـل فـ حا 
                                                 

 615، اآلية رقم  ألعرافسورة ا 6
4
 27، اآلية رقم  النساءسورة   
نسـبته إَل . ات وأ د احلفا  امللنفص املخرجص الثق الشامحمدث ،إبراهيم بن يعقول بن إسحاق السعدي افوةجاين ، أبو إسح   5

فسـكنها إَل  دمشـ ونـرل ، ر ل إَل مكة مث البلرة مث الرملـة وأقـام يف كـل منهـا مـدة ،ومولده فيها ( من كور بلأ خبراسا  ) جوةجا  
 6/76األع م ، الرركلي ،: ـ،وانظر ه 429،يويف عام (الضعفاء ) وكتال يف ( افرح والتعديل ) له كتال يف ،أ  مات 

 74ييمية، التحليل،ابن بط   لرع الدليل بيا  2
 71 ،امللدر نفسه 2
 1، اآلية رقم املدثرسورة  1
 555ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  7
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عـن  هلـا فقـد خـالف األصـل الـذي وجـدت ألجلـه ولـذل  هنـر اهلل  صار يقلد منهـا شـيئاً مقـاب ً 
 .هذا التلرف

 
 :الألة  الةبةي :ثانياً 
طَّــاِل  -6 ـَـا ِلُكــلِّ اْمــرٍِئ َمــا "  : َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه :َقــاَل  َعــْن ُعَمــَر ْبــِن اخلَْ ـَـا اأْلَْعَمــاُل بِالنـِّيَّــاِت َوِإَّنَّ ِإَّنَّ

 6"ْيهِ نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَريُُه ِإََل ُدنـَْيا ُيِليبـَُها َأْو ِإََل اْمرَأٍَة يـَْنِكُحَها َفِهْجَريُُه ِإََل َما َهاَجَر إِلَ 
 : وجه االستدالل

أ  كــل مــن قلــد مــن يلــرف  ــري مــا شــرع لــه فهــو هــدر ال يرتيــب عليــه أ كامــه كمــا أ  مهــاجر أم     
 5.إَّنا كا  له أم قيس ليس له من أ كام اهلجرة الشرعية شيء4قيس
 
ِه  -4 َما لَْ يـَتَـَفرَّقَـا ِإالَّ  اْلبَـيـَِّعاِ  بِاخْلَِيارِ :"قَاَل  َأ َّ َرُسوَل اللَِّه  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

 2"َأْ  َيُكوَ  َصْفَقَة ِخَياٍر َواَل حيَِلُّ َلُه َأْ  يـَُفارَِق َصاِ َبُه َخْشَيَة َأْ  َيْسَتِقيَلُه 
 :وجه االستدالل

اخليـــار إَل  ـــص املفارقـــة فلمـــا كـــا  القلـــد مـــن املفارقـــة  ـــري مـــا  لكـــل مـــن العاقـــدين أ  الشـــرع جعـــل    
 2.جله يف العرف  رمه الشرعجعلت التفرق أل

 
 1".اليركبوا ما اريكب اليهود فتستحلوا حمارم اهلل بأدىن احليل:"قال-5
 

                                                 
6
 .من هذه الرسالة( ة)سب   رجيه ، اللفحة  
،  أم قـيس ميه مهـاجرخطـب امـرأة يقـال هلـا أم قـيس أبـت أ  يتروجـه  ـ  يهـاجر فهـاجر فتروجهـا فكنـا نسـمن املسـلمص كا  رجل   4

 .6/67فتح الباري ، ابن  جر ،" ول نقف علر يسميته  :"، قال ابن  جر 6/60فتح الباري ، ابن  جر ،:وانظر
 74ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  5
 أخرجـهُ و  ،4997رقـم   باحلـديث أبـوداود أخرجهُ و  ،2207باحلديث رقم   النسائي أخرجهُ و ، 6617باحلديث رقم   الرتمذي أخرجهُ  2

 سـن ،انظـر جـامع الرتمـذي لأللبـاين ، احلـديث :،وقـال األلبـاينَهـَذا َ ـِديثع َ َسـنع :عنـه الرتمـذي قَاَل ، و 1252باحلديث رقم   أمحد
ا فَـِ ْ  َصـَدقَا َوبـَيـَّنَـا بُـورَِك هَلَُمـا يف بـَْيِعِهَمـا اْلبَـيـَِّعاِ  بِاخْلَِياِر َما لَْ يـَتَـَفرَّقَا أَْو قَـاَل َ ـ َّ يـَتَـَفرَّقَـ "، وأصل احلديث يف البخاري بلفظ6427رقم

 .6957، انظر البخاري ، احلديث رقم "َوِإْ  َكَتَما وََكَذبَا حمَُِقْت بـَرََكُة بـَْيِعِهَما
  76ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا 2
 علـر الـدليل بيـا . أخـرى وحيسـنه يـارة و ريه الرتمذي مثله حيلح جيد إسناد وهذا:"احلديث هذا سند ساق أ  بعد ييمية ابن قال 1

 .66باين احلديث ،وانظر  اية املرام لأللباين ، احلديث رقم ل، وضعف األ77ييمية، التحليل،ابن بط  
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ُهَما قال-2 طَـّالِ  ":عن اْبن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ قَايَـَل اللَّـُه :"َأ َّ ُفَ نًـا بَـاَع مَخْـرًا فـََقـاَل  بـََلَغ ُعَمَر بْـَن اخلَْ
 6".قَاَيَل اللَُّه اْليَـُهوَد ُ رَِّمْت َعَلْيِهْم الشُُّحوُم َفَجَمُلوَها فـََباُعوَها:"قَاَل  َأ َّ َرُسوَل اللَِّه  ُفَ نًا َألَْ يـَْعَلمْ 

 5".فيرول عنها اسم الشحم  مجلوها معناه أحابوها    يلري ودكاً :" قال اخلطايب  
 :وجه االستدالل من احلديثص السابقص 

عمــل عملهــم ال يكــو  إال علــر شــيء حمــرم، والشــيء الــذي اقرتفــوه هــو التحايــل  أ  لعــن اليهــود ومــن    
 .علر الشرع،فدل علر  رمة التحايل علر الشرع

ْرَهِم َويـَبَـايـَُعوا بِـاْلَعْصِ :"يـَُقوُل  اَل اَِْعُت َرُسوَل اللَِّه قَ  َعِن اْبِن ُعَمَر  -2 يَناِر َوالدِّ ِإَحا َضنَّ النَّاُس بِالدِّ
هُ َوايَـّ  ـــنـْ ـــُه َع ـــْم يـَْرفـَْع ـــَرَل اللَّـــُه هِبِـــْم بَـــَ ًء فـََل ـــاَد يف َســـِبيِل اللَّـــِه أَنـْ ـــوا افَِْه ـــِر َويـَرَُك ـــوا بَـُعـــوا أَْحنَـــاَل اْلبَـَق ْم َ ـــ َّ يـُرَاِجُع

 2".ِدينَـُهمْ 
ْعـُت َرُســوَل اللَّـِه  َعـْن ابْـِن ُعَمــرَ و           َوَأَخــْذمُتْ أَْحنَـاَل اْلبَـَقــِر  5ِعينَـةِ ِإَحا يـَبَـايـَْعُتْم بِالْ :" يـَُقــول قَـاَل اَِ

ْخَباُر َوَرِضيُتْم بِالرَّرِْع َويـَرَْكُتْم افَِْهاَد َسلََّط اللَُّه َعَلْيُكْم ُحالًّ اَل يـَْنرُِعُه َ  َّ يـَْرِجُعوا ِإََل ِدينِ  ُكْم قَاَل أَبُو َداُود اإْلِ
 1".فَِْعَفٍر َوَهَذا َلْفظُهُ 
 7".ا احلديثا   سنا  أ دمها يشد اآلخر ويقويهوهذ:" قال ابن ييمية

 :وجه االستدالل 
علـر مـن فعـل حلـ  عقوبـة ال يكـو  إال  أ  العينة هي طريقة للتحايل علر الربا وقد ريـب الرسـول     

، أل  علـر فعـل حمـرم مـذموم شــرعاً ،فـدل حلـ  علـر  رمــة بيـع العينـة و رمـة احليــل قياسـاً علـر بيـع العينــة
 .رم لذاهتا بل لكوهنا سبباً للتحايل علر  رمة الرباالعينة ل حت

 

                                                 
6
 .4916باحلديث  مسلم أخرجهُ و  ،4076باحلديث رقم   البخاري أخرجهُ  
 60/209نظر لسا  العرل ،ابن منظور ،واَدَسُم اللـحِم،: الدسم ، وقـيل: الَوَدكُ  4
 79ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  5
2
 .،وهذا احلديث يقويه الذي بعده2295باحلديث رقم   أمحد أخرجهُ  
لسـا  :السـتح ل الفضـل،وانظر، السلف ، ويف االصـط ح الفقهـي هـي قـرض يف صـورة بيـع : معناها يف اللحة . ينة بكسر العص عِ  2
 9/91املوسوعة الفقهية ، وةارة األوقاف الكويتية ،،و 65/501عرل ، ابن منظور ،ال
1
صحيح سنن أيب داود :، وصححه األلباين ،انظر2712و2295باحلديث رقم   أمحد أخرجهُ و ،5005باحلديث رقم   أبوداود أخرجهُ  

 4921احلديث رقم 
 609ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  7
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ــاِعِديِّ  -1 ــٍد السَّ ــَن اللُّْتِبيَّــِة  اْســتَـْعَمَل النَّــيبُّ :َقــاَل   َعــْن َأيب مُحَْي ــَدَقِة -َرُجــً  ِمــْن اأْلَْةِد -اْب َعَلــر اللَّ
أََفــَ  :" ُكْم َوَهــِذِه َهِديَّــةع أُْهــِدَيْت يل فـََقــاَل لَــُه النَّــيبُّ َهــَذا َمــالُ :فـََقــاَل ، َفَجــاَء بِاْلَمــاِل َفَدفـََعــُه ِإََل النَّــيبِّ 

 4".قـََعْدَت يف بـَْيِت أَبِيَ  َوأُمَِّ  فـَتَـْنظَُر أَيـُْهَدى إِلَْيَ  أَْم اَل 
إَل  ـاهر اإلعطـاء أ  اهلدية هي عطية يبتحر هبا وجد املعطي وكرامته فلم ينظر النيب :وجه الداللة     
، فلما عرف فساد النية  كم بأ  5الً وفع ً ولكن نظر إَل قلد املعطص ونياهتم اليت يعلم بداللة احلالقو 

 كـم الفعـل احلـرام  رع ال يحـريبأ  هذا املال رشوة ول يراع صـحة الظـاهر فـدل علـر أ  التحايـل علـر الشـ
ثبــت أ  البــاطن خب فــه أمــا إ  ،فــالعربة باملقاصــد ال بالظواهر،فالظــاهر إَّنــا يكــو  دلــي ً صــحيحاً إحا ل ي

 2. هر خمالفة الظاهر للباطن فالعربة بالباطن
 
َهـا َواَل يـَْقبَـْلـُه ِإالَّ أَ ": قوله -7 ابَـِّة فَـَ  يـَرَْكبـْ ْ  َيُكـوَ  ِإَحا أَقـَْرَض َأَ دُُكْم قـَْرًضا َفَأْهَدى َلُه َأْو مَحََلُه َعلَـر الدَّ

َنُه قـَْبَل َحلِ  َنُه َوبـَيـْ  2". َ َجَرى بـَيـْ
 
َأاَل :فـََقــاَل  أَيـَْيــُت اْلَمِدينَــَة فـََلِقيــُت َعْبــَد اللَّــِه بْــَن َســَ ٍم :قــال  َعــْن َســِعيِد بْــِن َأيب بـُــْرَدَة َعــْن أَبِيــِه  -7

ا َكاَ  َلَ  َعَلر َرُجٍل َ ـ    َِيُء َفُأْطِعَمَ  َسوِيًقا َوَ ْرًا َوَيْدُخَل يف بـَْيٍت مُثَّ قَاَل ِإنََّ  بَِأْرٍض الرِّبَا هِبَا فَاٍش ِإحَ 
ْضـُر َوأَبُـو َداُوَد َوَوْهـبع َفَأْهَدى إِلَْيَ  مِحَْل ِينْبٍ َأْو مِحْـَل َشـِعرٍي َأْو مِحْـَل قَـتَل فَـَ  يَْأُخـْذُه فَِ نَـُّه رِبًـا وَلَْ يَـْذُكِر النَّ 

 1َعْن ُشْعَبَة اْلبَـْيتَ 
 
 

 :وجه الداللة من احلديثص السابقص

                                                 

روى عنه جابر بن عبد  الساعدي األنلاري املدين قيل ااه عبد الرمحن وقيل املنذر بن سعد من فقهاء أصحال النيب  أبو محيد 6
اهلل وعروة بن الربري وعمرو بن سليم الررقي وعبـاس بـن سـهل بـن سـعد وخارجـة بـن ةيـد وحممـد بـن عمـرو ابـن عطـاء و ـريهم يـويف سـنة 

 .4/276سري أع م النب ء ،:نظر ، واستص وقيل يويف سنة بضع ومخسص 

 أخرجـهُ و  ،4227باحلـديث رقـم   أبـوداود أخرجهُ و  ،5265باحلديث رقم   مسلم أخرجهُ و  ، 1212باحلديث رقم   البخاري أخرجهُ  4
 6109باحلديث الدارمي أخرجهُ و ،44294باحلديث رقم   أمحد

 542ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  5
2
 5/670،ابن القيم،إع م املوقعص 
2
 6614، وضعفه األلباين ،انظر السلسلة الضعيفة لأللباين ، احلديث رقم  4245باحلديث رقم   ابن ماجة أخرجهُ  
1
 5250باحلديث رقم   البخاري أخرجهُ  



 6  

وأصحابه املقرض عن قبول هديـة املقـرتض قبـل الوفـاء أل  املقلـود باهلديـة أ  يـؤخر   ي النيب  هنإ    
االقتضاء وإ  كـا  ل يشـرتط حلـ  ول يـتكلم بـه فيلـري انرلـة أ  يأخـذ األلـف هبديـة نـاجرة وألـف مـؤخرة 

 6.وهذا ربا،وهلذا جاة أ  يريده عند الوفاء ويهدي له بعد حل  لروال معع الربا
 
ِإ َّ اللَّـَه اَل يـَْنظُـُر ِإََل ُصـَورُِكْم َوأَْمـَواِلُكْم َوَلِكـْن يـَْنظُـُر ِإََل :" قَاَل َرُسـوُل اللَّـِه :قَاَل   َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ  -9

 4".قـُُلوِبُكْم َوأَْعَماِلُكمْ 

                                                 
 549ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  6
4
 7295باحلديث رقم   أمحد أخرجهُ و  ،2655ث رقم  باحلدي ابن ماجة أخرجهُ و ،2126باحلديث رقم   مسلم أخرجهُ  



 6  

 :وجه االستدالل
معتـرباً كـا  القلد،أما الظـاهر وإ   هو ما يف القلب وما يف اللدر وهو النية و  أ  املعترب عند اهلل      

 .يف أ كام الدنيا فهو  ري معترب يف  كم اهلل إال إ  واف  الباطن
 

ــَرَة  -60 َمــْن َأَخــَذ أَْمــَواَل النَّــاِس يُرِيــُد أََداَءَهــا أَدَّى اللَّــُه َعْنــُه َوَمــْن َأَخــَذ :"قَــاَل  َعــْن النــيب َعــْن َأيب ُهَريـْ
 6".َفُه اللَّهُ يُرِيُد ِإْيَ فـََها أَيْـلَ 
 :وجه االستدالل

لفساد   أ  نية عدم الوفاء بالدين جعلت املدين مبحوضاً من قبل الشرع و ري مؤيد بتوفي  اهلل    
َل لغ يف املعام ت املالية ومن بال أو انيته،بعكس من كانت نيته الوفاء بالدين فدل علر أثر النية الب

ِإ َّ َأَ  َّ الشَّْرِط َأْ  يُوىَف بِِه َما  :" النيب لقول ن بال أوَل ،وأقول ماعتبارها يف األ وال الشخلية 
  ."اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه اْلُفُروَ  

  
 

 :اإلجماع: ثالثاً 
اجتمعــوا علــر حتــرأ احليــل وإبطاهلــا واجتمــاعهم  جــة قاطعــة أصــحال رســول اهلل": قــال ابــن ييميــة   

 5."جيب ايباعها
 

 :شرعاً  سد الذرالعطا  الحي  ومن األدل  علا إب:رابعاً 
 وير احليل يناقض سد الذرائع فالشارع يسد الطريـ  إَل احلـرام بكـل  كـن واملتـال يفـتح الطريـ  ف       

فسد الذريعة إَل احلرام مطلوبة شرعاً وفتح األبوال املؤدية إَل احلرام  نوعـة شـرعاً ومـا يـؤدي  2إليها حبيلة،
 . ع احليل يؤدي إَل احلرام فيكو   راماً ، وايبا  إَل احلرام فهو  رام

                                                 
6
 4204باحلديث رقم   ابن ماجة أخرجهُ و ،7577باحلديث رقم   أمحد أخرجهُ و ،4464باحلديث رقم   البخاري أخرجهُ  

 4224مسلم باحلديث رقم  أخرجهُ  4

 552ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  5

 5/401إع م املوقعص،ابن القيم، 2
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 :المعقة : خامألاً 
أوجــــب الواجبـــــات و ـــــرم املرمـــــات ملـــــا يتضـــــمن حلــــ  مـــــن امللـــــاحل خللقـــــه ودفـــــع املفاســـــد أ  اهلل    

عنهم،وأل  يبتليهم بأ  إير بص من يطيعه  ن يعليه ف حا ا تال املرء علر  ل املرم أو سقوط الواجـب 
مل علـر وجهـه املقلـود بـه لـرال حلـ  التحـرأ أو سـقط حلـ  الواجـب ضـمناً ويبعـاً بأ  يعمل عمً  لو ع

ال أصــ ً وقلــداً ويكــو  إَّنــا عملــه لحــري حلــ  احلكــم أصــ ً وقلــداً فقــد ســعر يف ديــن اهلل بالفســاد مــن 
 :جهتص

 .أ  األمر املتال عليه أبطل اا فيه من  كمة الشارع-6
يقـة وال كـا  مقلـوداً حبيـث يكـو  حلـ  حملـ ً حلكمـة الشـارع فيـه أ  األمر املتال به ل يكن لـه  ق-4

 6.ومقلوداً به فلار مفسدة لسعيه يف  لول املتال عليه
 

و رمـة احليـل يعـين والنية أساس يف كو  الفعل  يلة أو  يلة و ا يقدم يتبص للبا ث أ  احليل  رام      
لــه ،وهــو أ  يظهــر عقــداً  ــ الً يريــد بــه حمرمــاً بطــ   عمــل مــن أراد يف يكــاليف الشــريعة  ــري مــا شــرعت 

 4.خمادعة ويوس ً إَل فعل ما  رم اهلل، واستبا ة حمظورايه أو إسقاط واجب أو دفع    وحنو حل 
معــام ت ماليــة أم أ ــوال شخلية،وســواء   ومجيــع األعمــال ســواء كانــت عبــادات أويــدخل يف حلــ      

أم ملــلحة النـــاس يف  خـــرهتم ،أل  األدلـــة عامـــة والعـــربة  كــا  املقلـــود منهـــا ملـــلحة النـــاس يف معاشـــهم
 54.بعموم اللفظ ال خبلو  السبب

                                                 
 526ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  6
 4/220وأثرها، صاحل السدال ، النية 4

 .امللدر نفسه 5

 4/672بدائع اللنائع ،الكاساين ، 2
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 المطلب الثانل
األدل  ال اص  سل اعتبار الةي  سل 
 بعض مألال  األحةا  ال   ي 

 
 :سروع أربع وسيه 
 من القرآن الكريماألدل  : الفرع األو         
 لةبةي من الألة  ا األدل :الفرع الثانل        
 الدلي  من القياس: الفرع الثالث        
 مقاصد ال ريع :الفرع الرابع        
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 الفرع األو 
 من القرآن الكريماألدل  

   :"        ".6قال  - 
 :وجه االستدالل

بنيـة اإلصـ ح واخلـري فهـو جـائر وهـو  ـ  اإلرجـاع  حا كـا  عند إرجـاع الـرو  ةوجتـه فـ اعتربت اآلية النية 
اإلفساد يسقط  قه ويلري اإلرجاع يف  قه حمرماً لفقده شرطاً بنية اإلرجاع كا  وإ    ،4ق الرو قو من  

 .من الشروط اليت  ددهتا اآلية
مــــن قلــــد   ملــــن قلــــد اللــــ ح دو  هــــا اهلل كَ وحلــــ  نــــ  يف أ  الرجعــــة إَّنــــا ملَ :"قــــال ابــــن القــــيم   

  5".اإلضرار
 
  :"                قــــــــــــــــــــال  -4

           ."
2
 

 
 :وجه االستدالل 

وهو أ  الروجة  جعل إبا ة اخللع مشروطًا حبسن نيتها و ايتها من هذا العمل أنه      
،ف حا كانت نيتها  ري اخلري يطلب اخللع خشية الوقوع يف معلية اهلل عند القيام بواجب الروجية 

 2. عطلب اخللفحرام عليها 
 
  :"               قال  -5

               ." 1 
 :وجه االستدالل

                                                 
 447، اآلية رقم البقرةسورة  6
4
 6/476يفسري القر   العظيم، ابن كثري، 
5
 5/642إع م املوقعص،ابن القيم، 
 449، اآلية رقم البقرةسورة  2
2
 6/474يفسري القر   العظيم، ابن كثري، 
 5، اآلية رقم النساءسورة  1
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أ  من خاف عدم العدل بص الروجات ال جيوة له التعدد ،فجعل  كم يعدد الروجات مربوطاً بنية       
 . الرو  ومبنياً عليها

 
ُ ُدوَد اللَِّه َويِْلَ  ُ ُدوُد اللَّـِه يـُبَـيـِّنـَُهـا لَِقـْوٍم  َف  ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْ  يـَتَـرَاَجَعا ِإْ   َنَّا َأْ  يُِقيَما: ) قال  -2

 6.(يـَْعَلُمو َ 
 :وجه االستدالل

جعل إبا ة مراجعة الرو  لروجته مشـروطاً حبسـن نيتـه و ايتـه مـن هـذا العمل،فـ حا كانـت نيتـه  أنه     
  4. ري اخلري بأ  قلد اإلضرار هبا فحرام عليه فعل حل  

 
  :"               قال  -2

."5 
 :وجه االستدالل 

إَّنا قـدم علـر املـرياث وصـية مـن ل يضـار الورثـة هبـا ،فـ حا وصـر ضـراراً كـا  حلـ   رامـاً    اهلل إ      
 2.الوصية مريبطاً بنية املوصي،فجعل  كم 

 
"  :"                قــــــال  -1

.2 
 :وجه االستدالل

ــن أبطــل مــن شــروط الــواقفص مــا ل  أنــه        فــربط رفــع اإلمث بنيــة مبطــل 1يكــن إصــ  اً،رفــع اإلمث عمَّ
 .شرط الواقف

 

                                                 
 450، اآلية رقم البقرةسورة  6
4
 5/641إع م املوقعص،ابن القيم، 
 64، اآلية رقم النساءسورة  55
2
 5/641إع م املوقعص،ابن القيم، 
2
 674، اآلية رقم البقرةسورة  
1
 5/641إع م املوقعص،ابن القيم، 
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واخل صة أ  هناك مسائل عديدة يف األ وال الشخلـية نـ  الشـرع علـر اعتبـار النيـة فيهـا ، وهـذه      

 .النلو  القر نية واضحة يف حل  
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 الفرع الثانل
 من الألة  الةبةي  األدل 

َهـا َ ـ َّ َمـا َ َْعـُل ِإنََّ  لَ :"قَاَل  َأ َّ َرُسوَل اللَِّه  -6 ْن يـُْنِفَ  نـََفَقًة يـَْبَتِحي هِبَـا َوْجـَه اللَّـِه ِإالَّ ُأِجـْرَت َعَليـْ
 6".يف َفِم اْمرَأَِي َ 

 :وجه االستدالل 
نفــاق علــر الروجــة أنـه جعــل أجــر اإلنفــاق مرهونــاً بنيــة ابتحــاء وجــه اهلل، فــدل علــر دور النيــة يف اإل    

هبذه النفقة ابتحاء وجه اهلل  لل األجر ، ومن ل ينـو ابتحـاء وجـه اهلل فـ   ، فمن نوىومن يلرم نفقته
 .أجر له

 
يُرِيـُد ِإْيَ فـََهـا أَيْـَلَفـُه  اللَّـُه َعْنـُه َوَمـْن َأَخـذ َمْن َأَخـَذ أَْمـَواَل النَّـاِس يُرِيـُد أََداَءَهـا أَدَّى :"  رسول اهلل قال -4
 4"اللَّهُ 

 :وجه االستدالل
 5.نية  خذ أموال الناس مؤثرة يف جلب اإلمث له أو جلب يوفي  اهلل إليهجعل   إ  النيب    
 
 
ومجيعهـــا يف 2،افهـــذه النلـــو  كلهـــا يـــدل علـــر أ  املقاصـــد يحـــري أ كـــام التلـــرفات مـــن العقـــود و ريهـــ  

  مسائل األ وال الشخلية 

                                                 
6

 ،6427باحلـديث رقـم   اإلمام مالـ  يف املوطـأ أخرجهُ و  ،6515باحلديث رقم   أمحد أخرجهُ و  ،22باحلديث رقم   البخاري رجهُ أخ 
 5012باحلديث الدارمي أخرجهُ و 
4
 .من هذه الرسالة( 14)سب   رجيه، اللفحة  
 657ييمية، التحليل،ابن بط   علر الدليل بيا  5
 657-657،امللدر نفسه 2
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 الفرع الثالث
 الدلي  من القياس

 : اتقياس األ وال الشخلية علر العباد:أوالً 
ـــادات متفـــ  علـــر اشـــرتاط النيـــة فيهـــا ،وحلـــ  أل  يف كـــل مـــن العبـــادات واأل ـــوال      يـــث إ  العب

حبـ  اهلل أو أل  فيهـا  اً ،والعلـة يف اشـرتاط النيـة يف العبـادات أ  فيهـا يعلقـحبـ  اهلل  اً الشخلية يعلقـ
ألهنـا يتعلـ  ب  ـدى  وحل  موجود يف األ ـوال الشخلـية  يـث إهنـا يتعلـ  حبـ  اهلل إَل اهلل  اً يقرب

الضــرورات اخلمــس وهــي ضــرورة  فــظ العــرض والنســل،وأما التقــرل إَل اهلل فهــو  اصــل يف كثــري مــن 
  بالنيـــة ،وقـــد دل علـــر حلـــ  أدلـــة كثـــرية كـــاليت حكرهتـــا يف الـــدليل رِ أ كـــام األ ـــوال الشخلـــية إ  قُـــ

 .الساب 
 

 :قياس األ وال الشخلية علر افهاد يف سبيل اهلل: ثانياً 
ويف التمييــر بــص صــحيح افهــاد الــذي يــؤجر فاعلــه  افهــاد يف ســبيل اهلل يف اً كبــري   اً ثبــت أ  للنيــة دور       

وبـص مـن ال يفعـل حلـ   بص من جياهد بنية خاللـة هلل  وفاسده الذي اليؤجر فاعله فقد فرق النيب
 :فقال
 ."6َو يف َسِبيِل اللَِّه َمْن قَاَيَل لَِتُكوَ  َكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَيا فـَهُ "  
ضــمن موضــوعاً لــيس افهــاد  مــع أ  وشــأ  يف افهــاد يف ســبيل اهلل فهــذا يبــص أ  النيــة هلــا دخــل    

وهـذا يرشـدنا إَل  قيقـة وهـي  العبادات اليت  لرها كثـري مـن الفقهـاء يف اللـ ة والركـاة واللـيام واحلـج،
ومـن هـذه األ كـام أ كـام   ، لفقهاء ضمن قسـم العبـاداتأ  هناك أشياء يدخل فيها النية  ا ل يذكره ا

وللنيـة دور بـارة فيـه  هـذه العبـادات األربـع كثرية من مسائل األ وال الشخلية فكما أ  افهاد ليس مـن
 .فيها اً بارة  اً لنية دور لبعض مسائل األ وال الشخلية ل جيعلها العلماء ضمن العبادات مع أ  فكذل  

                                                 
6
 4242باحلديث رقم   مسلم أخرجهُ و ،640باحلديث رقم   البخاري أخرجهُ  
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 الفرع الرابع
 ل ريع مقاصد ا

النيـة األصـل املـراد :" يث إ  الشريعة يأخـذ اقلـود الفعـل ال بالفعـل نفسـه فقط،قـال ابـن القـيم     
  النيــة انرلــة الــروح والعمــل انرلــة افســد لألعضــاء إمــال افــوارح يبــع ومكملــة ومتممــة و املقلــود وأع

 6".الذي إحا فارق الروح فموات ، وكذل  العمل إحا ل يلحبه فحركة عابث
 :والشريعة قسمت أفعال املكلفص إَل قسمص

مقلوده واملراد منه يتحق  بنفس وقوعـه فـ  يعتـرب يف صـحته نيـة،كأداء الـديو  ورد  :القسم األول   
األمانات والنفقات الواجبة وإقامة احلدود وإةالة النجاسـات و سـل الطيـب عـن املـرم واعتـداد املفارقـة 

 اصلة بوجودها ناشئة من حاهتا ف حا وجـدت  لـلت ملـاحلها  و ري حل ،ف   ملاحل هذه األفعال
 4.فلم يتوقف صحتها علر نية

 
ماال حيلل مراده ومقلـوده اجـرده بـل ال يكفـي فيـه اجـرد صـوريه العاريـة عـن النيـة  :القسم الثاين    

اللـفا  كالتلفظ بكلمة اإلس م والتلبية يف اإل رام،وكلورة التيمم والطواف  ول البيـت والسـعي بـص
 5.واملروة والل ة واالعتكاف والليام

 
ه ال حيلـــــل  يـــــث إنـــــواأل ـــــوال الشخلـــــية يـــــدخل يف كثـــــري مـــــن أ كامهـــــا يف القســـــم الثـــــاين       

مـا سـأحبثه يف الفلـلص الثـاين والثالـث  وهـذامقلودها وال يتضح معناها إال اعرفة النية امللا بة هلـا ،
أ  النيـة املطلوبـة يف كثـري مـن مسـائل األ ـوال الشخلـية ،مـع م  ظـة من هـذه الرسـالة بـ ح  اهلل 

 . تلف معناها عن النية املطلوبة يف العبادات املضة كما سب  بيانه

                                                 
 5/677القيم، الفوائد،ابن بدائع 6
 5/677القيم، الفوائد،ابن بدائع 4
 5/677القيم، الفوائد،ابن بدائع 5
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 الف   الثانل 

 ت رسات من ال ت ح الةي  مةهم
 سل األحةا  ال   ي 

 :مباحث ست وسيه تمهيد و 
 األهلي :التمهيد                 
 ني  ال غير: لمبحث األو ا                    

 الألكران ت رسات: المبحث الثانل                   
  المريض مرض المةت ت رسات :المبحث الثالث                   

 المكره  ت رسات: المبحث الرابع                   
 الغضبان والةلهان ت رسات: المبحث ال امس                   
الجاهااااا  والم طااااا   ت ااااارسات: المبحاااااث الألاااااادس                   

 والةاسل
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 التمهيد
 األهلي 

 
 :أربع  مطالبوسيها 

 
 هاعانة أتعريف األهلي  و :طلب األو الم            
 راح  اإلنألان بالةألب  لألهلي م:المطلب الثانل            
تقألاااااايم الت اااااارسات بالةألااااااب   :المطلااااااب الثالااااااث            
 لألهلي  
 عةارض األهلي  :المطلب الرابع            
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 المطلب األو  
 عهاانة أتعريف األهلي  و 

 :تعريف األهلي : الفرع األو    
ومعناها لحـة اللـ  ية وافـدارة والكفايـة ألمـر مـن ( أهل ) ملدر صناعي لكلمة  األهلي  لغ :أواًل 

.ي جدير هباف   أهل للرئاسة أ:األمور، يقول هو أَهل حاك و أَهل لذاك،ويقال 
6
 

  :األهلي  اصطالحاً : ثانياً 
عبـارة عــن صـ  ية اإلنسـا  لوجـول احلقـوق املشـروعة  لــه و عرفهـا عبـد العريـر البخـاري بأهنـا        
صــفة يقــدرها الشــارع يف الشــخ   علــه حمــ ً صــاحلاً :"، وعرفهــا الشــيأ ملــطفر الررقــا بأهنــا 4عليــه

 5".خلطال يشريعي
 

 :هلي ع األا نة أ:الفرع الثانل
 .األهلية نوعا  أهلية الوجول وأهلية األداء

 :أهلي  الةجةب:الةةع األو 
، 2،أوصـ  ية اإلنسـا  لوجـول احلقـوق املشـروعة لـه وعليـه2ص  ية اإلنسـا  ل لـرام وااللتـرامهي    

 1 .وأساس ثبوهتا وجود احلياة وال ع قة هلا بالسن أو العقل
 7.بناء علر ثبوت الذمة له كاملة  ليةه هذه األهلواإلنسا  يولد ويثبت    
،فأهليــــة الوجــــول الناقلــــة يثبــــت للجنــــص يف بطــــن  قاصــــرةوأهليــــة الوجــــول قــــد يكــــو  كاملــــة أو    

بشـــرط  والنســـب،واالســـتحقاق يف الوقـــف أمـــه،فيكو  أهـــ ً أل  يثبـــت لـــه احلقـــوق كـــاملرياث والوصـــية 
 7.والديه  ياً 

                                                 

 .7/626، املوسوعة الفقهية ، وةارة األوقاف الكويتية،66/50لسا  العرل،ابن منظور، 6

 2/595رير البخاري ،كشف األسرار ، عبد الع  4

 4/774املدخل الفقهي العام ،  ملطفر الررقا، 5

 4/612التقرير والتحبري ، ابن أمري  ا  ،  2

 4/429ييسري التحرير،أمري باد شاة، 2

 .2/457كشف األسرار ، عبد العرير البخاري ،   1 

 2/592كشف األسرار،عبد العرير البخاري،  7

 17املستلفر ،أبو  امد الحرايل، 7
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ا  منـذ والديـه وال يفارقـه يف مجيـع أدوار  يايه،فاإلنسـا  أما أهلية الوجول الكاملـة فتثبـت ل نسـ    
 6. اجرد والديه  ياً يتمتع هبذه األهلية فتثبت احلقوق له أو عليه

 

وأهلية الوجول هبذا املعع مرادفة للشخ  الطبيعي عند شراح القوانص الوضعية  يـث يعرفـو         
،ويقسمو  من ينطب  عليـه هـذا 4"واجبات كل كائن صاحل أل  يكو  له  قوق وعليه"نهأالشخ  ب

هذا التعريف إَل الشخ  الطبيعي وهو اإلنسـا  والشـخ  االعتبـاري والـذي هـو عبـارة عـن  موعـة 
 5.كالشركات املسامهة  من األشخا  أو األموال يسبغ عليها القانو  الشخلية القانونية

 

   2. يتوقف اعتبارها علر العقلص  ية اإلنسا  ملمارسة األعمال اليت:أهلي  األداء:الةةع الثانل
ومنــاط هــذه األهليــة التمييــر والعقــل فهــي يــرادف املســؤولية،ولذا ال يثبــت للجنــص وهــو يف بطــن      

أمــه،كما ال يثبــت لــه عنــد والديــه  ــ  يبلــغ ،أو  ــ  يلــري  يــراً قــادراً علــر فهــم اخلطــال التشــريعي 
 .ناقلةألخرية يكو  له أهلية أداء ، ويف احلالة اإمجااًل،وعلر القيام ببعض األعباء

ر يف عقلــه  يثبــت فــيمن فيــه قلــو  ناقلــة،فأهليــة األداء ال ناقلــةوأهليــة األداء قــد يكــو  كاملــة أو      
 2.كالليب املمير

أمــا أهليــة األداء الكاملــة فتثبــت ل نســا  إحا بلــغ عــاق ً وال يفارقــه بعــد بلو ــه عــاق ً إال لعــارض      
 1.نو  أو العته أو السكر أو  ري حل يطحر علر عقله كاف

                                                 

 .امللدر نفسه 6

 572اللدة،عبد املنعم فر  أصول القانو ، 4

 572أصول القانو ،عبد املنعم فر  اللدة، 5

 7/626املوسوعة الفقهية ، وةارة األوقاف الكويتية، 2

 4/617ابن أمري  ا ، ،التقرير والتحبري 2

 2/264كشف األسرار ، عبد العرير البخاري ،  1
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 المطلب الثانل 
 مراح  اإلنألان بالةألب  لألهلي 

 :اإلنسا  إر بأطوار متعدد يتدر  فيها أهليته،وهذه املرا ل هي    
وهذا الطور يكو  فيه اإلنسا  جنيناً ،أي مح ً يف ر م أمه،وهو إتد منذ :طةر الجةين:الطةر األو 

ويكو  له أهلية وجول ناقلة وال يكـو  لـه أهليـة أداء كاملـة وال ناقلـة ويثبـت 6العلوق    الوالدة،
 4 .له النسب و املرياث والوصية واسحقاق الوقف

 .إَل التميير-خروجه  ياً -من حلظة استه ل املولود:طةر الطفةله: الطةر الثانل 
ليـه ويبقـر معـه هـذه األهليـة فالطفل م  ولد  ياً يثبت له أهلية وجول كاملة،فتثبت احلقـوق لـه أو ع

 .إَل أ  إوت يف مجيع أدوار  يايه بعد حل 
ُمُروا َأْواَلدَُكْم بِاللََّ ِة َوُهْم أَبـَْناُء َسـْبِع " وال  د للتميير وأكثر العلماء علر أنه  سبع سنص حلديث   

نَـ  َها َوُهْم أَبـَْناُء َعْشٍر َوفـَرُِّقوا بـَيـْ وحهب بعض العلماء إَل أنه قد 5"ُهْم يف اْلَمَضاِجِع ِسِنَص َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ
َعَقْلُت ِمـْن النَّـيبِّ َصـلَّر اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم َ َّـًة َ ََّهـا يف :" يبدأ خبمس سنص حلديث حَمُْموِد ْبِن الرَّبِيِع قَالَ 

 .يب آلخرواألمر  تلف من ص،2"َوْجِهي َوأَنَا اْبُن مَخِْس ِسِنَص ِمْن َدْلوٍ 
واللــــيب يف هــــذا الطــــور يثبــــت احلقــــوق لــــه و ــــب الواجبــــات املاليــــة يف مالــــه لكــــن ال يلــــح منــــه     

التلرفات سواء كانت نافعة له نفعاً حمضاً كقبول اهلبة أو ضارة ضرراً حمضا كالتربع أو دائرة بص النفع 
 .والضرر كالبيع واإلجيار

 :البلوغمن التميير إَل  :طةر التمييز:الطةر الثالث
يثبت له أهلية أداء ناقلة ،ولذل  يلح منـه التلـرفات و كاملة   وجولويثبت فيه ل نسا  أهلية     

التلـرفات توقـف ي،و كاهلبـة الضارة ضرراً حمضـاً  التلرفات ،وال يلح منه كقبول اهلبة  النافعة نفعاً حمضاً 
 .صيعلر إجاةة الويل أو الو كالبيع واإلجارة  الدائرة بص النفع والضرر

 .من البلوغ    املوت :طةر البلةغ:الطةر الرابع

                                                 

 4/796الررقا،املدخل الفقهي العام،  ملطفر  6

 4/794، املدخل الفقهي العام،  ملطفر الررقا،17املستلفر ،أبو  امد الحرايل، 4

وصـححه األلبـاين ، وانظــر صـحيح ســنن أيب داود ، ،1204باحلـديث رقــم   أمحــد أخرجـهُ و  ،267باحلــديث رقـم   أبـو داود أخرجــهُ  5
 .211احلديث رقم 

 .72باحلديث رقم   البخاري أخرجهُ  2
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إحا بلغ اإلنسا  عاق ً يثبت له األهلية الكاملـة ويلـح منـه مجيـع التلـرفات دو  أ  يتوقـف علـر     
 .إجاةة أ د ، ويكلف باألوامر الشرعية

كاملـة ، فبلوغ اإلنسا  وكونه مكلف شرعاً ال يعين أ  أهليته أصبحت   :الرشدطةر : امسالالطةر 
 6.والبلرية املالية العقل  لوغبل ال بد من يوفر صفة أخرى فيه وهي صفة الرشد ، و قيقة الرشد ب

  ":      والرشــد شــرط لــدفع املــال لليتــيم لقــول اهلل 

     ."4 

                                                 
 4/769الفقهي العام، ملطفر الررقا،املدخل  6

 1سورة النساء ، اآلية رقم  4
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 المطلب الثالث
 تقأليم الت رسات بالةألب  لألهلي 

 :تةقألم الت رسات بالةألب  لألهلي  إلا ثالث  أقألاا  
وهي اليت يثرى من يباشـرها دو  أ  يـدفع مقـاب ً ، ويشـمل أعمـال :ت رسات ناسع  نفعاً محضاً :أوالً 

وقبول اللدقة وقبول الوصية ،وهذه ال يلح من الليب  ري املمير ،ويلـح مـن اال تناء ،كقبول اهلبة 
 6.الليب املمير دو  إجاةة وليه أو وصيه

، واألهليـــة  يـــر الـــذي يوجـــد معـــه أهليـــة أداء ناقلـــةتميالفهـــذه األعمـــال يلـــحيحها  كـــن بنـــاء علـــر 
َهـا ُمُروا َأْواَلدَُكْم بِاللَّ "  :كافية فواة األداء لقوله   ناقلةال َ ِة َوُهـْم أَبـْنَـاُء َسـْبِع ِسـِنَص َواْضـرِبُوُهْم َعَليـْ

نَـُهْم يف اْلَمَضاِجِع   ـا  ويدخل يف هـذه األعمـال مـا كـا  فيـه  ـ  اهلل  4"َوُهْم أَبـَْناُء َعْشٍر َوفـَرُِّقوا بـَيـْ
 5.ال حيتمل  سنه القبح كاإلإا 

 
ن يباشــرها دو  أ  يأخــذ مقــاب ً ، ويشــمل وهــي الــيت يفتقــر مــ:ت اارسات ضااارة ضاارراً محضاااً :ثانياااً 

أعمــال التــربع ،كهبــة الشــخ  ملالــه وإبرائــه ملدينــه ،وهــذه ال يلــح مــن اللــيب ســواء كــا   يــراً أم  ــري 
 . ير ولو أجاةه الويل أو الوصي

 
وهــي الــيت حتتمــل بأصــل وضــعها الــربح واخلســارة ،كــالبيع :ت اارسات دالاارة بااين الةفااع والضاارر:ثالثاااً 

 ،ويكو  موقوفة علر إجاةة الويل إ  صدرت من الليب املمير   يلح من الليب  ري املميروالشراء،ف
 .وإ  صدرت من البالغ العاقل كانت صحيحة،
 

ملباشـرة مجيـع هـذه التلـرفات،وإحا كـا   كاملـة كـا  صـاحلاً أداء  ف حا يـوفرت لـدى الشـخ  أهليـة      
وه ف نــه ال يلــلح ملباشــرة أٍي مــن هــذه التلــرفات،وإحا  عــدأ األهليــة كالطفــل  ــري املميــر واجملنــو  واملعتــ

كــا  الشــخ  نــاق  األهليــة كاللــيب املميــر ف نــه يلــلح ملباشــرة أعمــال اال تنــاء،وال يلــلح ملباشــرة 

                                                 

 2/240كشف األسرار ، عبد العرير البخاري ،   6

 .من هذه الرسالة(72)فحةلالسب   رجيه ،  4

 4/617التقرير والتحبري ، ابن أمري  ا  ،  5
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لتقـدير ملـلحته فيهـا مـن قبـل الـويل أعمال التربع ،و ضع مباشريه لألعمال الدائرة بص النفع والضرر 
 .أو الوصي

    
أ  هنـاك مـا جيـب يف مـال اإلنسـا  ال يعتـرب مـن التلـرفات، فـ  يـدخل  در اإلشارة إليهو ا         

ضــمن التقســيم الســاب  للتلــرفات ،وحلــ  مثــل وجــول يعــويض مــا أيلفــه اإلنســا  ووجــول الركــاة يف 
ا  بل ،فهذه األمور وأشباهها  ب ألهنا ل يتعل  بفعل اإلنس-عند من أوجبها يف مال اللحري-ماله 
؛ أل  هــذه األمــور مــن بــال ربــط األســبال اســبباهتا ، وملــا كــا  اإليــ ف   ــب يف مــال اإلنســا إهنــا 
 .هما أيلف -يف ماله –الضما  ف   اإلنسا   يراً أو  ري  ير عاق ً أو  نوناً يضمن  بَ بَ سَ 

                                                 

 4/420تحرير،أمري باد شاة،،ييسري ال 6/75،، أبو  امد الحرايل  ،املستلفر 6/461اإل كام ،اآلمدي ، 6
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 المطلب الرابع
 عةارض األهلي  

  6.ا أو مريلة هلامحرية أل كامه ر األهليةوعوارض األهلية هي أمور طرأت عل
 :وعةارض األهلي  نةعان

أي لـــيس للعبـــد فيهـــا خيـــار وهـــي اللـــحر وافنـــو  والعتـــه والنســـيا  والنـــوم  :عـــوارض ااويـــة: النـــوع األول
 4.واحليض والنفاس واملوتاملوت واإل ماء والرق ومرض 

ر وافهـــل واخلطـــأ أي اكتســـبها العبــد أو يـــرك إةالتهــا وهـــي الســـفه والســك: عــوارض مكتســـبة:النــوع الثـــاين 
 5.والسفر واإلكراه

وســـوف أينـــاول يف بدايـــة كـــل مبحـــث يف هـــذا الفلـــل يعريـــف أهـــم هـــذه العـــوارض بـــ ح  اهلل،ولـــذل  لـــن 
 .خشية التكرار أشر ها يف هذا املوضع من الرسالة

                                                 

 4/427ييسري التحرير،أمري باد شاة، 6

 4/427ييسري التحرير،أمري باد شاة، 4

 4/427ييسري التحرير،أمري باد شاة، 5
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 المطلب األو  
 تعريف ال غير

 

 : ال غير لغ : أوالً 
 6.رب،واللَِّحر و اللِّحارُة ِخ ف الِعَظمضد الكُ : اللِّْحرُ 
 :ال غير اصطالحاً : ثانياً 
  مــن دو  البلـــوغ؛ألبأنــه اللــحري ولكــن إكــن يعريــف  4ال يوجــد يعريــف اصــط  ي لللــحري ؛     

5اللحويص يعرفو  الطفل بأنه اللحري
 .2دو  البلوغ فيكو  اللحري من دو  البلوغ منوالطفل  

واللحري أعم من الطفل وأعم من الح م  يث إ  الليب يطل  علر املولـود مـن  ـص والديـه إَل      
 1.، والح م يطل  علر من قارل البلوغ2أ  يفطم

َثَ ثٍَة َعْن النَّاِئِم َ  َّ َيْسـتَـْيِقَظ َوَعـْن اللَّـِحرِي َ ـ َّ َيْكبَــَر َوَعـْن اْلَمْجنُـوِ  رُِفَع اْلَقَلُم َعْن  :"لقوله     
ـــرَأَ  ـــر َ ـــ َّ يـَبـْ ـــَل َأْو يُِفيـــَ  َوَعـــْن اْلُمْبتَـَل ـــغَ "ويف روايـــة أليب داود،7"َ ـــ َّ يـَْعِق ُل ـــيبِّ َ ـــ َّ يـَبـْ ،ويف  7"َعـــْن اللَّ

 9"َتِلَم َعْن اللَّيبِّ َ  َّ حيَْ "رواية
واللـحري يسـمر يف االصـط ح الفقهــي اللـيب ،ويفـرق يف أ كامـه بــص اللـيب املميـر واللـيب  ــري     

 .املمير كما سب  بيانه

                                                 

 2/227لسا  العرل ، ابن منظور، 6

 654عوارض األهلية عند األصوليص ، سص خلف افبوري ، 4

 66/206نظور ،،لسا  العرل ، ابن م6/6541القاموس امليط، 5

 47اللحري بص أهلية الوجول وأهلية األداء ، االستاح حممود الكبيسي، 2

 42،اللحري بص أهلية الوجول وأهلية األداء ، االستاح حممود الكبيسي،6/6179القاموس امليط، 2 

 41اللحري بص أهلية الوجول وأهلية األداء ، االستاح حممود الكبيسي، 1

وأبــــو داود باحلــــديث  6577والنســــائي باحلــــديث رقــــم  6525والرتمــــذي باحلــــديث رقــــم4056احلــــديث رقــــم ابــــن ماجــــه ب أخرجــــهُ  7
 .1660والفظ البن ماجة ، وصححه األلباين ،وانظر صحيح ابن ماجة لأللباين ، احلديث رقم  5744رقم
 .5704ديث رقم ، وصححه األلباين ، وانظر صحيح سنن أيب داود ، احل5742باحلديث رقم   داود أبو أخرجهُ  7

 .5706، وصححه األلباين ، وانظر صحيح سنن أيب داود ، احلديث رقم  5742باحلديث رقم   داود أبو أخرجهُ  9
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 المطلب الثانل
    ي  التل تدخ  سيها ني  ال غيرمألال  األحةا  ال

 :الةي  سل زواج ال غير بعبارته:المألأل  األولا
علر أ  اللحري ال يللح أ  يكو  ولياً يف يرويج أختـه أو أمـه ، إال روايـة  6الفقهاءايف  مجهور       

  يــرو   ــريه صــح أ4 ســنة ة عشــر يتأ  اللــيب إحا بلــغ عشــر ســنص وقيــل اثنــ احلنبليــةروايــة ضــعيفة عنــد 
 .قياساً علر صحة بيعه

   
أمـا  ، ايه القوليـةالليب  ري املمير ال اعتبار لقوله وال لنكا ـه وال لتلـرف ايف  الفقهاء علر أ و        

 :الليب املمير فقد اختلف العلماء يف يروجيه نفسه علر رأيص
 

 :صحيح غير ناسذ نكاح ال غير: الرأي األو 
فنكـاح اللـحري بعباريـه عنـد احلنفيـة وبعـض املالكيـة كـابن رشـد موقـوف  ،2واملالكية5وهو قول احلنفية  

ه بعـد بلو ـه وال يعتـرب عنـدهم نافـذاً اجـرد بلـوغ علر إجاةة الويل قبل بلـوغ اللـيب،أو ب جـاةة اللـيب لـ
أل  العقـد انعقـد موقوفـا علـر إجـاةة :" الليب بل ال بـد مـن إجاةيـه بنفسـه،قال الكاسـاين معلـ ً حلـ 

الــويل ورضــاه ، لســقوط اعتبـــار رضــا اللــيب شــرعاً ، وبـــالبلوغ ةالــت واليــة الــويل فـــ  ينفــذ مــا ل جيـــره 
 2".بنفسه

 1".أ  ينتقل إليه النظر فيمضي أو يردينبحي :"قال ابن رشد 
إحا ل يـرد نكـاح اللـيب :"وعند بعض املالكية أنه اجـرد بلـوغ اللـيب يلـح نكا ـه ،قـال حممـد علـي،

  7"   كرب وخر  من الوالية جاة النكاح

                                                 

اإلنلاف ، 2/424ألفا  املنها ،الشربيين،معاين ، محين املتا  إَل معرفة  4/59 اشية العدوي،5/77رد املتار ، ابن عابدين ، 6 
 7/75املرداوي،

  7/75،اإلنلاف ، املرداوي،5/62ابن قدامة،الكايف ، 4

 4/454بدائع اللنائع،الكاساين، 5

 5/509منح افليل شرح خمتلر خليل،حممد علي،، 2

 4/454بدائع اللنائع،الكاساين، 2

 5/509منح افليل شرح خمتلر خليل،حممد علي،، 1

 .امللدر نفسه 7
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عللوا ما حهبوا إليه بأ  نفاح التلـرف مبـين علـر مراعـاة امللـلحة واللـيب لقلـة يأملـه الشـتحاله و        
باللهو واللعب ال يدرك حل  ف  ينفذ يلرفه ، بل يتوقف علر إجـاةة وليـه ، فـ  يتوقـف علـر بلو ـه 

علـر إجـاةة الـويل ورضـاه ،  أل  العقـد انعقـد موقوفـاً ؛    لو بلغ قبل أ  جييـره الـويل ال ينفـذ بـالبلوغ 
  6.جيره بنفسه ، وبالبلوغ ةالت والية الويل ف  ينفذ ما ل لسقوط اعتبار رضا الليب شرعاً 

 يث أجـاةوا نكـاح اللـحري إ  كـا   يـراً وأح  لـه الـويل حلـ  ،أمـا أيضاً وهذا الرأي رأي احلنبلية      
بشــرط إح   ئهإ  كــا   ــري  يــر فــ  يلــح عقــد النكــاح بعباريــه،وحل  قياســاً علــر صــحة بيعــه وشــرا

ـرَاَء لِنَـْفِسـِه بِـِ ْحِ  َيِلحُّ قـَُبوُل ُ َيٍِّر لِِنَكاٍح بِِ حْ :"َ وليه،قال البهويت  ِ  َولِيِِّه َكَما َيِلـحُّ َأْ  يـَتَــَوَلَّ اْلبَـْيـَع َوالشِّ
 4"َولِيِِّه َو  اَل  َيِلحُّ قـَُبوُل ِطْفٍل ُدوَ  التَّْمِييِر  لِِنَكاِ هِ 

 
  :نكاح ال غير باط  :الرأي الثانل

أم ال ،وعللــوا حلــ  بــأ  عباريــه  فعنــدهم نكــاح اللــحري باطــل ســواء أجــاةه الــويل 5وهــو قــول الشــافعية 
 2.ملحاة ، ف  أثر إلح  الويل

والذي يرتجح يل من هذين الرأيص هو مذهب الشافعية  يـث إ  عقـد النكـاح عقـد هـام يف  يـاة    
اإلنسا  كلها وال جيوة قياسه علر البيع والشراء نظراً الخت ف اآلثار املرتيبة علر كـل مـن العقـدين ،  

  كا   يراً ف نه ليس حباجة إَل الروا  وال حيق  له فائدة  قيقية يف احلال ،ولكو  كما أ  اللحري وإ
 .الليب ولو كا   يراً مرفوعاً عنه القلم ،واهلل أعلم

النكـــاح ســـبب ل با ـــة " أمـــا مـــن فـــرق بـــص وقـــوع ةوا  اللـــحري فلـــححوه وبـــص ط قـــه فـــأبطلوه بـــأ 
،فهو يفريـ   ـري دقيـ  أل  النكـاح  2"و ليس من أهلهوالليب من أهلها ، والط ق سبب للتحرأ ، وه

النكاح كأي يلرف  خر يرتيب عليه الترامـات ماليـة وجسـمية واجتماعيـة وال فـرق بينـه وبـص الطـ ق 
لنا ية ،بل إ  ما يرتيب علر الـروا  مـن الترامـات أكثـر  ـا يرتيـب علـر البيـع وكثـري  ـا منعـه ايف هذه 

 .هؤالء الفقهاء من القيام به

                                                 

 4/454بدائع اللنائع،الكاساين، 6

 2/22اإلقناع ،البهويت، كشاف القناع عن منت 4

 2/452األم ، اإلمام الشافعي، 5

 9/675اجملموع شرح املهذل، النووي، 2

 5/509منح افليل شرح خمتلر خليل،حممد علي،، 2
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ذل  إكن أ  نعترب الروا  يف     ـري البـالغ مـن التلـرفات الضـارة ضـرراً حمضـاً  يـث إنـه ال وك     
يتحق  الحاية منه يف هذه احلالة لعدم قدريه علر إقامة أسرة  قيقية وعدم قدرة كل من الروجص علر 

 .إ لا  اآلخر وهو من أهم احلقوق الروجية املتبادلة
 املطب  يف مناط  السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية -األردين  ال الشخليةوالواقع اآل  أ  قانو  األ و     
 :قد  دد سن الروا  يف املادة اخلامسة منه واليت ين  علر ما يلي 6 -
يشرتط يف أهلية الروا  أ  يكو  اخلاطب واملخطوبة عاقلص وأ  يـتم اخلاطـب السـنة السادسـة عشـرة "

 4."وأ  يتم املخطوبة اخلامسة عشرة من العمر
منـه والـيت ( 672)كما ن  القانو  علر حل  يف املادة  واملقلود بالسنة يف هذه املادة السنة اهلجرية

 ." املراد بالسنة الواردة يف هذا القانو  هي السنة القمرية اهلجرية :"نلها
أل ــوال اوجــب املــادة الثانيــة مــن القــانو  املعــدل لقــانو  ااخلامســة يف القــانو  وقــد ألحيــت املــادة      

ـــــن  علـــــر  يف اململكـــــة األردنيـــــة اهلامشيـــــة م4006الشخلـــــية اللـــــادر ســـــنة  ـــــيت ي يلحـــــر نـــــ  :"وال
 :من القانو  األصلي ويستعاض عنها بالن  التايل(2)املادة
يشــرتط يف أهليــة الــروا  أ  يكــو  اخلاطــب واملخطوبــة عــاقلص وأ  يكــو  كــل منهمــا قــد أمت الثامنــة "

لقاضي أ  يأح  بروا  من ل يتم منهما هذا السن إحا كا  قد أكمـل عشرة سنة مشسية،إال أنه جيوة ل
اخلامسة عشرة  من عمره وكا  يف مثل هـذا الـروا  ملـلحة حتـدد أسسـها اقتضـر يعليمـات يلـدرها 

 ".قاضي القضاة هلذه الحاية
وال  ري مطب  يف مناط  السلطة الفلسطينية ؛ولكـن مشـروع قـانو  األ ـوهذا الن  افديد           

الشخلـــية الفلســــطيين نــــ  علــــر هــــذا التعــــديل وإحا صــــودق عليــــه ف نــــه ســــيطب  يف منــــاط  الســــلطة 
 .الفلسطينية

 

 :مةضع الةي  سل المألأل 
لنفســه ســببه ضــعف  يـراً كــا  أو  ــري  يــر موضـع النيــة يف هــذه املســألة أ  بطــ   عقــد اللــحري       
عــل نيتــه  ــري ســليمة  ـا جيعــل التلــرف املبــين عليهــا ،وهــذه األمـور  ويلهيــه باللعبوقلــة معرفتــه يـه إراد

 . ري سليم و ري صحيح أيضاً 
                                                 

أقول مناط  السلطة الفلسطينية وال أقول فلسطص ؛ أل  فلسطص ليست حملورة حبدود مناط  السلطة الفلسطينية بل يشمل مناط   6
والــيت ل يــدخل ضــمن  ــدود الســلطة الفلســطينية  6917وبعــض املنــاط  املتلــة عــام  6927لفلســطينية واملنــاط  املتلــة عــام الســلطة ا

 .،فتعبري مناط  السلطة الفلسطينية أدق وأقرل إَل الواقع
 .األردين قانو  األ وال الشخليةمن  املادة اخلامسة 4
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 :الةي  سل طالق ال غير :المألأل  الثاني 
وهذه املسألة يبحث علر فرض أ  اللحري يـرو  عـن طريـ  وليـه ، أو بعباريـه إ  أجـاة لـه الـويل       

و  إنع ةوا  اللـحري كمـا سـب  يف املسـألة وإ  كا  الواقع اآل  أ  القان حل  عند من قال جبواة حل 
 :، وقد اختلف فيها العلماء علر رأيصالسابقة

 
 :طالق ال غير باط  :الرأي األو 

إَل عـدم وقـوع طـ ق اللـحري  يـراً كـا  أم  5والشـافعية 4واملالكيـة 6حهب مجهور الفقهاء من احلنفيـة   
ل ، أجيـر بعـد حلـ  مـن الـويل أم  ل يـأح بـذل  أم  ري  ير ، مراهقاً أو  ـري مراهـ  ، أح  لـه الـويل  

 .، علىحد سواء  جير
رُفِـَع اْلَقلَـُم َعـْن  :"وحل  أل  الط ق ضرر حمض ، ف  إلكه اللحري وال إلكه وليه ، ولقول النيب 

نُـــوِ  َ ـــ َّ يـَْعِقـــَل َأْو يُِفيـــَ  َوَعـــْن َثَ ثَـــٍة َعـــْن النَّـــاِئِم َ ـــ َّ َيْســـتَـْيِقَظ َوَعـــْن اللَّـــِحرِي َ ـــ َّ َيْكبَــــَر َوَعـــْن اْلَمجْ 
رَأَ   2"اْلُمْبتَـَلر َ  َّ يـَبـْ

 
 :طالق ال غير العاق  يقع:الرأي الثانل

حهـب احلنبليــة إَل أ  طــ ق اللــحري الــذي يعقــل الطــ ق يقــع ،أمــا مــن ال يعقــل الطــ ق فــرأيهم      
  2. فيه مثل رأي افمهور

ومنهم من ؛ بط عقله فمنهم من قال ما بص عشر إَل اثنيت عشرة واختلف احلنبلية يف حتديد ضا     
 1. من عمرهة ية عشر  دده ان جاوة الثان

   
طـ ق اللـحري ضـرر والراجح أ  ط ق اللحري ال يلح كما أ  ةواجه أيضاً ال يلـح؛وحل  أل      

ت معتــربة يف الشــرع اللــحري  البــاً مــا يتلهــر باللعــب وإراديــه وقلــده ونيتــه  ــري يامــة وليســحمــض وأل  
 .بدليل إسقاط التكليف عنه

                                                 

 5/600بدائع اللنائع ، الكاساين، 6

 4/79اإلمام مال ، املدونة ، 4

 2/452األم ، اإلمام الشافعي، 5

 .من هذه الرسالة(76)سب   رجيه ، اللفحة  2
 7/291املحين ،ابن قدامة، 2

 7/291املحين ،ابن قدامة، 1
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 :مةضع الةي  سل هذه المألأل  
موضــع النيــة يف هــذه املســألة أ  اللــحري ال يقــع ط قــه وال يلــح لضــعف إدراكــه وعــدم اعتبــار        

 نيتــه شــرعاً،فالنية مبنيــة علــر قــوة اإلدراك واملواةنــة بــص امللــاحل واملفاســد وهــذا مــا ال يســتطيعه اللــحري
 .كما ال يلح ةواجه بعباريه   الباً فلذل  ال يلح ط قه وال يقع
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 :الةي  سل وصي  ال غير: المألأل  الثالث 
 يلـح ، ولـذل  فاألصـل أهنـا ال6مضاف إَل ما بعد املوت علـر سـبيل التـربع   لي الوصية هي      

ظراً ألهنا يربع مضاف إَل اختلفوا يف  كم وصية اللحري ن الفقهاء،ولكن  إال  ن كانت أهليته كاملة
 :واختلفةا سل صح  وصيته علا قةلينما بعد املوت وليست نافذة يف  ال  ياة الليب،

 :ت ح وصيته:القة  األو 
، وعمــر بــن عبــد ،هــو قــول عمــر 5واملالكيــة وقــول عنــد الشــافعية 4احلنبليــةوهــو مــذهب           

 1. 2اهلل بن عتبة ، والشعيب ، والنخعي ، والرهري ، وإياس ، وعبد2العرير ، وشريح ، وعطاء 
واشـــرتط املالكيـــة فـــواة وصـــيته أ  يكـــو  ابـــن عشـــر ســـنص أو أقـــل  ـــا يقارهبـــا وأ  يلـــيب وجـــه      

  7. الوصية ، وحل  أ  ال يكو  يف اخت ط 
ة أ  يكو  قـد جـاوة العشـر سـنص ،أمـا مـن ل يبلـغ عشـر سـنص وال سـبع سـنص فـ  يواشرتط افنبل   

وصـــيته ، ومـــا بـــص الســـبع والعشـــر فعلـــر روايتـــص يف املـــذهب،ويف روايـــة يلـــح وصـــية اللـــيب إحا يلـــح 
 7. عقل

 :ال ت ح وصيته: القة  الثانل 
 .60ومذهب الظاهرية9وهو مذهب احلنفية والقول اآلخر عند الشافعية     

 .66وهي باطلة عندهم سواء مات قبل اإلدراك أو بعده 

                                                 

 1/20هناية املتا  إَل شرح املنها ،الرملي، 6

 1/669املحين ،ابن قدامة ، 4

 .5/627 اشية القليويب، 5

ونشـأ اكـة فكـا  مفـيت أهلهـا ( بـاليمن ) ولـد يف جنـد ،كا  عبـدا أسـود ،يابعي ، من أج ء الفقهاء : فوا  عطاء بن أسلم بن ص 2
 2/452األع م ، الرركلي ، : ،وانظروحمدثهم ، ويويف فيها 

 ،للحديث  اً وصدق رواية و فظ من أكابر التابعص ص  اً ،  مذ ج، أبوعمرا  النخعي ، من  األسودإبراهيم بن يريد بن قيس بن  2
 ـ ه 91،يويف عام  مذهبله   تهداً  فقيه العراق ، كا  إماماً : قال فيه الل ح اللفدي . من احلجا   خمتفيامات . من أهل الكوفة 

 6/70األع م ، الرركلي ،: ،وانظر واهلل ما يرك بعده مثله: وملا بلغ الشعيب مويه قال 

 1/669املحين ،ابن قدامة ، 1

 1/120يل ملختلر خليل ،التا  واإلكل 7

 1/669املحين ،ابن قدامة ، 7

 .5/627 اشية القليويب، 9

 7/577امللر ، ابن  رم، 60

 47/96رخسي ،ساملبسوط ،ال 66
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من أصال احل  أجرنا وصيته ،ومعع حل  أ  يكو  وصيته  ـا : ن عتبة قال شريح ، وعبد اهلل بو    
 6 .يقوم العق ء اثلها

 
 :والترجيح األدل  والمةاق  
 :لةصي  ال بل أدل  المجيزين

طَـّالِ        رِثُـُه بِالشَّـاِم َوُهـَو ُحو ِإ َّ َهاُهنَـا ُ َ ًمـا يـََفاًعـا لَْ حَيْـَتِلْم ِمـْن َ سَّـاَ  َوَوا أَنَُّه ِقيَل لُِعَمَر ْبِن اخلَْ
طَّــاِل  قَــاَل َفَأْوَصـر هَلـَـا ِاـَـاٍل ،"فـَْليُــوِ  هَلَـا :" َمـاٍل َولَــْيَس لَـُه َهاُهنَــا ِإالَّ ابـْنَـُة َعــمَل لَــُه قَـاَل ُعَمــُر بْـُن اخلَْ

ُر ُجَشٍم قَاَل َعْمُرو ْبُن ُسَلْيٍم فَِبيَع َحِلَ  اْلَماُل بَِثَ ِثصَ  ـِه الَـّيِت َأْوَصـر هَلَـا  يـَُقاُل َلُه بِئـْ أَْلَف ِدْرَهـٍم َوابـْنَـُة َعمِّ
 4."وََكاَ  اْلُحَ ُم اْبَن َعْشِر ِسِنَص َأْو اثـَْنيَتْ َعَشَرَة َسَنةً :"،ويف روايةِهَي أُمُّ َعْمرِو ْبِن ُسَلْيٍم الرَُّرِقيِّ 
 5.كما يقول ابن قدامة   وهذه قلة انتشرت فلم ينكر

 2.ْبِد اْلَعرِيِر أَنَُّه َأَجاَة َوِصيََّة اْبِن َثَ َث َعْشَرَة َسَنةً وَعْن ُعَمَر ْبِن عَ 
لللـــيب ، فلـــح منـــه ، كاإلســـ م واللـــ ة ، وحلـــ  أل  الوصـــية صـــدقة  وألنـــه يلـــرف  حـــض نفعـــاً  -4

حيلــل ثواهبــا لــه بعــد  نــاه عــن ملكــه ومالــه ، فــ  يلحقــه ضــرر يف عاجــل دنيــاه وال أخــراه ، خبــ ف اهلبــة 
املنجر ، ف نه يفوت من ماله ما حيتا  إليه ، وإحا ردت رجعت إليه ، وها هنا ال يرجع إليـه بـالرد ،  والعت 

 2. والطفل ال عقل له ، وال يلح إس مه وال عبادايه 
 :من صح  وصي  ال بل أدل  المانعين

ال يلح من استدلوا بالتمس  باألصل وهو أ  الوصية  لي  املال بطري  التربع كاهلبة واللدقة، و  -6
 لي  املال بطري  التربع فيـه ضـرر باعتبـار أصـل و أل  اعتبار عقله فيما ينفعه دو  ما يضره ،؛ الليب 
، ويف التلــرفات يعتـــرب أصــل الوضـــع ال  احلــالفــذل  باعتبـــار وإ  يلــور يف الوصـــية منفعــة . الوضــع 
 1.األ وال

                                                 

 1/669املحين ،ابن قدامة ، 6

 7/497، ابن أيب شيبة ، ف، امللن6427باحلديث رقم  اإلمام مال  يف املوطأ أخرجهُ  4

 1/669املحين ،ابن قدامة ، 5

 .بأ  عمر بن عبد العرير أجاة وصية الليب 7/499، امللنف، ابن أيب شيبة ،5620 باحلديث رقم الدارمي أخرجهُ  2

 1/669املحين ،ابن قدامة ، 2

 47/94املبسوط ، السرخسي، 1
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هــد بــالبلوغ ومثلــه يســمر يافعــا ولكنــه كــا  قريــب الع أ  الحــ م كــا  بالحــاً  يأويــل  ــديث عمــر  -4
 6.بطري  اجملاة ،بدليل أنه ل يستفسر وصيته كانت بعمل القربة أو بحريه

 :"            قـــــــول اهلل  -5

    "
4 
. 

 نوع من أمواله    يعقل ويبلغ عـاق ً  فلـح أنه بن  القر   صح أ  اللحري :وجه االستدالل      
  5. ، و لي  الوصية يف حل  خطأ   كم يف ماله أص ً  أنه ال جيوة له

ثَـٍة َعـْن النَّـاِئِم َ ـ َّ َيْسـتَـْيِقَظ َوَعـْن رُفِـَع اْلَقلَـُم َعـْن َثَ  :" : أنـه قـال  وكذل  صـح عـن النـيب  -2 
رَأَ  ، فلـح أ  اللـحري  ـري 2"اللَِّحرِي َ  َّ َيْكبَـَر َوَعْن اْلَمْجُنوِ  َ  َّ يـَْعِقَل َأْو يُِفيَ  َوَعْن اْلُمْبتَـَلر َ  َّ يـَبـْ

 2.  ري خماطب 
 

 :الترجيح
،ويكفـي رهـا ل جي ائرة لقوة دليل مـنجري  أ  وصية الليب  –واهلل أعلم  –الراجح يف هذه املسألة    

 :            اهلل  قــــــوليف حلــــــ  

    
فيحمــل علــر  الــة خاصــة  بــن اخلطــال  أمــا مــا ورد عــن عمــر ،  1

ف حا وجدت هذه احلالة ف  مانع من ، ولكنه كا  قريب العهد بالبلوغ  أ  الح م كا  بالحاً وهي نادرة 
 .إجاةهتا 

                                                 

 47/94املبسوط ، السرخسي، 6

 2،اآلية رقم  النساءسورة  4

 7/577امللر ، ابن  رم، 5

 .من هذه الرسالة(76)سب   رجيه ، اللفحة  2
 7/579امللر ، ابن  رم، 2

 2،اآلية رقم  النساءسورة  1
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          :مةضع الةي  سل المألأل 
عــدامها إ  كـا   يـراً وان تــهالنيـة يف هـذه املســألة أ  وصـية اللـيب األصــل منعهـا لضـعف نيضـع مو       

نظـراً ملـا فيـه ملـلحة دينيـة لـه حللـول األجـر  -عند مـن أجاةهـا– إ  كا   ري  ير، وأجيرت يف املمير
، ولكن لكو  نيته ضعيفة قويت بالرقابة عليهـا والنظـر فيمـا قامـت بـه ،فـ    -وإ  ل يكن مكلفاً –له 

ة علـــر الورثـــة  ســـب املعقـــول عمـــل هبـــا وإال ل يعمـــل هبـــا ووةعـــت الرتكـــالشـــرع واملســـتحب و  وافقـــت
 .  أ  يقوم املاكم الشرعية بدور الرقابة علر هذه الوصية، وإكن اآلاألنلبة الشرعية
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 المبحث الثانل
 الألكران ت رسات

 :وسيه مطلبان
 تعريف الألكران: المطلب األو  
 ت اارساتمألااال  األحااةا  ال   ااي  التاال تاادخ  سيهااا  :المطلااب الثااانل 

 الألكران



 9  

 
 المطلب األو 

 يف الألكرانتعر 
 .6السَّْكراُ   ضد اللا ي وافمع َسْكَرى وَ ُسَكاَرى بفتح السص وضمها: الألكران لغ :أوالً 
 :الألكران اصطالحاً : ثانياً 
أ  مضـــموهنا  إال هـــا اللعلمـــاء يعريفـــات متعـــددة للســـكرا  ،وهـــذه التعريفـــات وإ  اختلفـــت يف الف       

 4".تلط ك مه املنظوم وانكشف سره املكتوم الذي اخ" بأنهالسكرا   وا د، فالشافعي عرف
 5".هو الذي ال يفرق بص السماء واألرض وال بص أمه وامرأيه: "وقال املرين  
  2".الذي يتمايل يف مشيه ويهذي يف ك مه": ونسب السيوطي إَل بعض العلماء بأ  السكرا  هو   

ال يعقــل ، واــا ال يــأيت بــه إحا ل  يكــن  و ــد الســكر هــو أ   لــط يف ك مــه فيــأيت اــا:" وقــال ابــن  ــرم
أل  اجملنــو  قــد يــأيت اــا يعقــل ، ويــتحفظ مــن الســلطا   -وإ  أيــر اــا يعقــل يف خــ ل حلــ   -ســكرا  

وأما من ثقل لسانه و بل خمر  ك مه و بلت مشيته وعربد فقـط إال أنـه ل يـتكلم . ومن سائر املخاوف 
ــــ  قــــول اهلل فلــــيس هــــو ســــكرا  برهــــا  ح -اــــا ال يعقــــل     :"      ل

           "2  فبـــص اهلل  أ  الســـكرا  ال يعلـــم مـــا
 1".ول ، فمن ل يعلم ما يقول فهو سكرا  ، ومن علم ما يقول فليس بسكرا  يق
من ال يعرف الرجل من املرأة وال السماء من األرض ، ولو كـا  معـه مـن العقـل مـا : بأنه7الريلعيوعرفه    

 7.يقوم به التكليف فهو كاللا ي
 9.األرض وعرفه صا ب رد املتار بأنه سرور يريل العقل ف  يعرف السماء من

                                                 

 2/574،لسا  العرل ، ابن منظور،620خمتار اللحاح ، الراةي، 6

 5/404الناوي ، إخ  ،467األشباه والنظائر،السيوطي، 4

 467األشباه والنظائر،السيوطي، 5

 .امللدر نفسه 2

 25سورة النساء ، اآلية رقم  2
 9/274امللر،ابن  رم، 1

مثرة احلقيقة ، ومرشـد )  اهالتلوف ا يفله كتال  ، طالبفقيه متلوف ، من حرية عقيل بن أيب  ،أمحد بن عمر الريلعي العقيلي  7
 . 671األع م ، الرركلي ، :ـ ، انظر ه 707عام  ةيَّ حَ ووفايه يف اللُ . السالكص إَل أوضح طريقة

 4/692دقائ  ،  الريلعي ،يبيص احلقائ  شرح كنر ال 7

 2/222رد املتار علر الدر املختار ،ابن عابدين ، 9
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مـــن حهبـــت قدريـــه علـــر التمييـــر  أ  الســـكرا  هـــو فهـــذه العبـــارات كلهـــا يـــؤدي إَل معـــع وا ـــد وهـــو     
ولــيس شــرطاً أ  ال يفــرق  وأصــبح ال يســتطيع أ  يفعــل شــيئاً بقلــد معتــرب  قيقــي بســبب يناولــه للمســكر

 .بص السماء واألرض أو بص أمه وةوجته
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 المطلب الثانل
 الألكران ت رساتل تدخ  سيها ي  التمألال  األحةا  ال    

 ومنعـاً  ردعاً  علر السكرا األصل يف السكرا  أ  يكو    ري مكلف ،ولكن  لظ بعض العلماء األمر    
 6. باللا ي  وه، فأحلق
 .ناً  يف مسألة هامة من مسائل األ وال الشخلية وهي ط ق السكرا و هر هذا اخل ف بيِّ     
       

 :طالق الألكران
 :كران إذا غاب عقله أو اختلت ت رساته له حالتانالأل

، كمـا إحا سـكر مضـطراً ، أو مكرهـاً أو بقلـد العـ   الضـروري  إ  كا   ـري متعـد بسـكره: احلالة األوَل
إحا يعص بقول طبيب مسلم ثقة ، أو ل يعلـم أنـه مسـكر ، ل يقـع ط قـه بااليفـاق ، لفقـدا  العقـل لديـه 

 4. كاجملنو  دو  يعد
طائعــاً ب راديــه واعيــاً ملــا يفعــل وبــدو  عــذر أو  شــرل اخلمــري، كــأ   إ  كــا  متعــدياً بســكره :نيــة الـة الثااحل

 :سل حكمه علا قةلينالعلماء اختلف  اجة ، فهذا 
 

وهــو مــذهب افمهــور ، فهــو مــذهب ســعيد بــن  يقــع ط قــه ر ــم  يــال عقلــه بالســكر:القااة  األو 
والنخعـي  وعلـي بـن أيب طالـب ب عمر بن اخلطال وهو مذه، 2،2وسليما  بن يسار 5املسيب

                                                 

 4/17البحر امليط،الرركشي، 6

املوســــــوعة الفقهيــــــة ، وةارة األوقــــــاف  ،2/642،املنتقــــــر شــــــرح املوطأ،ســــــليما  البــــــاجي،5/99،، الكاســــــاين  بــــــدائع اللــــــنائع4
  5/479،الشربيين ،معرفة معاين املنها املتا  إَل ، محين  4/77، املهذل، الفريوة أبادي،49/61الكويتية،

مجـع بـص ،سـيد التـابعص ، وأ ـد الفقهـاء السـبعة باملدينـة  ، سعيد بن املسيب بن  ر  بن أيب وهب املخرومـي القرشـي ، أبـو حممـد  5
عمــر ابــن اخلطــال  أل كــاماس وكــا  أ فــظ النــ ، احلــديث والفقــه والرهــد والــورع ، وكــا  يعــي، مــن التجــارة بالريــت ، ال يأخــذ عطــاءً 

 .5/604األع م ، الرركلي ، :ـ،انظر ه 92سنة يويف باملدينة . وأقضيته ،    اي راوية عمر 

كـا  سـعيد بـن املسـيب إحا أيـاه مسـتفت   ،أ ـد الفقهـاء السـبعة باملدينـة ، سليما  بن يسار ، أبو أيول ، مـوَل ميمونـة أم املـؤمنص  2
قــال ابــن ســعد يف  ، وكــا  أبــوه فارســياً  ، هـــ52عــام ولــد يف خ فــة عثمــا  ،"ا  ف نــه أعلــم مــن بقــي اليــوم احهــب إَل ســليم ":يقــول لــه 
 .5/657األع م ، الرركلي ،: ـ، انظر ه 607، يويف عام " ثقة عال فقيه كثري احلديث  ":وصفه 

 2/642املنتقر شرح املوطأ،سليما  الباجي، 2
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 5واألوةاعــي والثــوري  4مالــ  و 6أبــو  نيفــة  والنخعــي والشــعيب وابــن ســريين وأكثــر الفقهــاء وبــه قــال
  2.رواية عن أمحد هو و  2والشافعي

1عن أمحد واليت  اختارها أبو بكر عبد العريرنية ،وهذه الرواية الثا ال يقع ط قه :القة  الثانل 
هـو ،  

، وقـد روي حلـ  9، وقول الشافعي يف القـدأ 7والكرخي 7اختاره الطحاوي ول عند احلنفية أيضاً هو ق
، 66وهــو مــذهب عمــر بــن عبــد العريــر ، والقاســم ، وطــاوس، وربيعــة60حلــ  عــن عثمــا  وابــن عبــاس
 .و ريهم 65وابن  رم  64وقول ابن ييمية وابن القيم 

طـــ ق الســـكرا  مـــن احلنفيـــة أبـــو جعفـــر و ـــن حهـــب إَل القـــول بعـــدم نفـــوح  :"قاااا  ابااان القااايم     
ومـن الشـافعية املـرين . الطحاوي وأبو احلسن الكرخي ، و كاه صا ب النهاية عـن أيب يوسـف وةفـر 

وهــو الــذي اختــاره افــويين يف النهايــة ، والشــافعي نــ  علــر وقــوع . وابــن ســريج ومجاعــة  ــن ايبعهمــا 
فمــن أيباعــه مــن نقــل عــن الظهــار قــوال إَل ط قــه ، ونــ  يف أ ــد قوليــه علــر أنــه ال يلــح  هــاره ، 

 62".الط ق ، وجعل املسألة علر قولص ، ومنهم من قرر  كم النلص ، ول يفرق بطائل
هذا ثابت عن أمري املؤمنص عثما  بن عفا  ، ول يثبت عـن اللـحابة خ فـه  :"قا  ابن تيمي       

وهـو إ ـدى  الـروايتص . د العريـر و ـريه وهو قـول كثـري مـن السـلف واخللـف كعمـر بـن عبـ. فيما أعلم 

                                                 

 4/692الريلعي ، يبيص احلقائ  شرح كنر الدقائ  ،  6

  626، القوانص الفقهية ، ابن جري ،2/427،البيا  والتحليل ، ابن رشد ، 4/74بداية اجملتهد وهناية املقتلد ،ابن رشد، 4

 2/642املنتقر شرح املوطأ،سليما  الباجي، 5

  7/46،روضة الطالبص ،النووي،2/452 األم ، اإلمام الشافعي،2

 7/479املحين ، ابن قدامة، 2

 7/479املحين ، ابن قدامة، 1

(  طحـا) ولـد ونشـأ يف . فقيه انتهت إليه رياسـة احلنفيـة الـر : الطحاوي ، أبو جعفر  ةدياألأمحد بن حممد بن س مة بن سلمة  7
مـن يلـانيفه شـرح معـاين اآلثـار و مشـكل اآلثـار و  أ كـام و من صعيد ملـر ، ويفقـه علـر مـذهب اإلمـام الشـافعي ، مث حتـول  نفيـا 

 6/401األع م ، الرركلي ،: ، وانظر ه 546يويف سنة لقر   ا

 5/99بدائع اللنائع ، الكاساين ، 7

  4/77املهذل ،الفريوة أبادي، 9

 7/479،املحين ، ابن قدامة، 2/4067صحيح البخاري ، 60

 7/479املحين ، ابن قدامة، 66

 2/59إع م املوقعص عن رل العاملص ،ابن القيم، 64

 9/276رم،امللر،ابن   65

 2/59إع م املوقعص عن رل العاملص ،ابن القيم، 62
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وهو . وهو القول القدأ للشافعي واختاره طائفة من أصحابه . عن أمحد اختارها طائفة من أصحابه 
 6".قول طائفة من أصحال أيب  نيفة كالطحاوي وهو مذهب  ري هؤالء 

 
  

                                                 

 502-5/505مية،يالفتاوى الكربى البن ي 6
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 :والترجيح األدل  والمةاق  
 :أدل  القة  األو :الفرع األو 
 :مهور علر مذهبهم بأ  ط ق السكرا  يقع اا يلياستدل اف

ـــــه عـــــر وجـــــل :أوالً               :عمـــــوم قول

                   

                 

                     

           .6 

 : تينوجه االستدال  من اآلي
 4. السكرا  و ريه إال من خ  بدليليف السكرا  و ريه وال يوجد ما يفرق بص تا عام صتأ  اآلي   
ال يلــح أل  الســكرا  خملــو  بأدلــة أخــرى  لــ  ســتدالل االوينــاق، هــذا الــدليل بــأ  هــذا    

 .كما سيأيت قريباً الوارد يف هذه اآلية واخلا  مقدم علر العام  العموم 
 

 5."ُكلُّ َطَ ٍق َجائِرع ِإالَّ َطَ َق اْلَمْعُتوِه اْلَمْحُلوِل َعَلر َعْقِلِه ": قال  رسول اهللما روي عن :ثانياً 
 
، وأ  ما سوى فدل احلديث علر أ  من ةال عقله بالعته الذي ال يد له فيه ال يقع ط قه بالن     

 حل  يقع ط قه وهذا يشمل السكرا  

 .، ف  يكفي إلثبات  كم شرعي هبذه األمهية  وهذا احلديث ضعيف ال يللح ل  تجا        
 

 :َفَأمْجَُعوا َعَلر َأْ  َيْضِرَل مَثَاِنَص قَالَ " استشار اللحابةيف  د اخلمر  اللحابة عندما اختلف :ثالثاً 
 2".ِإ َّ الرَُّجَل ِإَحا َشِرَل افـْتَـَرى َفَأَرى َأْ  جَيَْعَلُه َكَحدِّ اْلِفْريَِة :"و قَاَل َعِلي  

                                                 

 450-449، اآليتا  البقرة سورة  6

 5/600،، الكاساين بدائع اللنائع 4

ِديِث َعطَـاِء بْـِن َعْجـَ َ  َوَعطَـاُء بْـُن َعْجـَ َ  َهَذا َ ِديثع اَل نـَْعرِفُـُه َمْرُفوًعـا ِإالَّ ِمـْن َ ـ: "،وقال 6664الرتمذي باحلديث رقم  أخرجهُ  5
 .1191ضعيف جدا واللحيح موقوف ، وانظر جامع الرتمذي لأللباين احلديث رقم :،وقال عنه األلباين"َضِعيفع َحاِهُب احلَِْديثِ 

 .5717قم صحيح سنن أيب داود ،احلديث ر :، وصححه األلباين ،انظر 5794باحلديث رقم   أبو داود أخرجهُ  2
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،فبنــوا  ــد اخلمــر علــر مــا ســيؤدي إليــه شــرل 6كاللــا ي  جعــل اللــحابة الســكرا  :وجــه االســتدالل 
اخلمر إ  سكر ،ف نه إ  فعل حل  يهذي ويفرتي ،ولذل  جعلـوا  ـده مثـانص جلـدة كحـد املفـرتي مـع 

 .دل علر اعتبار بعض أقوال السكرا ه عندما افرتى كا  يف  الة السكر ،فأن

 
 

 ري مكره صادف ملكه ، فوجب أ  يقع ، كطـ ق اللـا ي  ط ق السكرا  وقع من مكلف :رابعاً 
 4.قطع بالسرقة ، وهبذا فارق اجملنو قتل بالقتل ، ويُ ، ويدل علر يكليفه أنه يُ 

احلنفية بأ  أ كام فاقد العقل ال  تلـف بـص أ  يكـو  حهـال  وأجال عن حل  الطحاوي من أئمة  
إح ال فـرق بـص مـن عجـر عـن القيـام يف اللـ ة بسـبب مـن  ،هته أو مـن جهـة  ـريه عقله بسبب من ج

يعين أنه يكـو   مثًـا ، 5يامكمن كسر رجل نفسه، ف نه يسقط عنه فرض الق. قبل اهلل أو من قبل نفسه 
ينفــي األ كــام املرتيبــة علــر عجــره الواقــع بالفعــل، ومثــل حلــ  لــو شــرل  ب ضــراره نفســه، ولكــن هــذا ال

بشــربه يف ســاعة وعيــه، ولكــن ال إنــع مــن يريــب أ كــام افنــو   شــيًئا أدى إَل جنونــه، ف نــه يكــو   مثــاً 
 .فتحلل أ  ط ق السكرا  ال يقع2 ،عليه

 
 

 

لـــه عـــن  ةجـــراً  فيعاقـــبللـــا ي فيعامـــل معاملـــة العاقـــل اهـــو معلـــية  إةالـــة الســـكرا  عقلــه بســـبب:خامألااااً 
لـية للرجـر والـردع  إحا ةال بسـبب هـو مع وقد يعطر للرائـل  قيقـة  كـم القـائم يقـديراً ،2اريكال املعلية 
 1. للقايل وعقوبة عليه ةجراً  املرياث وجيعل املورث  ياً من نه حيرم ف كمن قتل مورثه 

 7.فأل  سكره ناجم عن معلية جعل كأنه ل يرل عقله

 
 

                                                 

 7/479املحين ، ابن قدامة، 6

 7/479املحين ، ابن قدامة، 4

 9/596فتح الباري ، ابن  جر ، 5
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  5/479، معرفة معاين املنها ، الشربيينمحين املتا  إَل  7
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 :، وبص حل  من وجوه  ييمية هذا املأخذ وضعف ابن
 . بــــــــــأ  الشــــــــــريعة ل يعاقــــــــــب أ ــــــــــًدا هبــــــــــذا افــــــــــنس مــــــــــن إيقــــــــــاع الطــــــــــ ق أو عــــــــــدم إيقاعــــــــــه( أ ) 
مــا ال  -كــاألوالد إ  كـا  لــه منهـا أوالد   -وأل  يف هـذا مـن الضــرر علـر ةوجتــه الربيئـة و ريهـا ( ل ) 

 .جيوة أ  يعاقب الشخ  بذنب  ريه
عقوبتــه مــا جــاءت بــه الشــريعة مــن افلــد و ــريه، فعقوبتــه بحــري حلــ  يحيــري حلــدود وأل  الســكرا  ( جـــ)

 6 .الشريعة
 

وألنـه قـد يكـو  كاحبـاً يف دعـواه إ  سكره ال يعلم إال منه وهـو مـتهم يف دعـوى السـكر لفسـقه :سادساً 
  4.يف الظاهرف ننا نوقع ط قه 

م منـــه ومـــن  ــريه ، فكـــا  قـــدإاً يعلـــم مـــن وهــذا االســـتدالل ال قيمـــة لـــه يف احلقيقــة أل  ســـكره يعلـــ    
يلـرفايه الــيت يـدل علــر عــدم انضـباطه وكــذل  بشــم رائحـة فمــه ،واآل  أصــبحت األمـور أيســر وأســهل 
وحل  بفح  مدى سكره ودرجة هذا السكر ومدى يأثريه علر عقلـه ، ولـيس كـل مـن ادعـر السـكر 

 . يلدق
 

                                                 

 islamonlin.net،وانظر فتوى للع مة  يوسف القرضاوي ،االنرتنت  2/404الفتاوى الكربى البن ييمية، 6

  4/77املهذل ،الفريوة أبادي ، 4
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 :أدل  القة  الثانل: الفرع الثانل
 :يقع اا يليال بأ  ط ق السكرا    القائلو استدل 

 

  ":             قولــــــــــــــــــه  :أوالً 

      ."6 

إ  هذه اآلية دلـت علـر أنـه ال يلـح اللـ ة إال  ـن يعلـم مـا يقـول ،وكـذل  ال  :وجه االستدالل       
 4.يقع الط قه إال  ن يعلم ما يقول ،ف  يقع ط قه    يلح ص يه

أ  الســكرا  ال يعلــم مــا يقــول ، فمــن ل يعلــم مــا يقــول فهــو ســكرا  ،   فبــص اهلل :"قــال ابــن  ــرم    
ما يقول فليس بسكرا  ، ومن خلط فأير اا يعقل وما ال يعقل فهو سكرا  ، ألنه ال يعلم مـا  ومن علم
، وال  مــن األ كــام ، ال ط قــاً  أنــه ال يــدري مــا يقــول فــ  حيــل أ  يلــرم شــيئاً   ومــن أخــرب اهلل . يقــول 

 5". ريه ، ألنه  ري خماطب ، إح ليس من حوي األلبال

عباديـــه لعـــدم عقلــه ، فـــبط   عقـــوده أوَل وأ ــرى كالنـــائم واجملنـــو  كـــل مـــن بطلــت :" قــال ابـــن ييميــة
 2" . وحنومها ، ف نه قد يلح عبادات من ال يلح يلرفه لنق  عقله كالليب واملجور عليه لسفه

فاخل صــة أ  اللــ ة مــع أهنــا يلــح مــن الســفيه ويلــح مــن اللــيب ف هنــا ال يلــح مــن الســكرا      
  صــ هتما يلـح ، فكيـف يلـح الطـ ق مـن الســكرا  ألسـفيه مـع والطـ ق ال يلـح مـن اللـيب وا،

 .الذي هو أقل درجة من الليب والسفيه 
 

إنه قد ثبت يف اللحيح أنه ملا َجاَء َماِعُر ْبُن َماِلٍ  ِإََل النَّيبِّ َصلَّر اللَُّه َعَلْيـِه َوَسـلََّم مقـراً بالرنـا  :ثانياً 
َأَشـِرَل مَخْـرًا فـََقـاَم َرُجـلع فَاْسـتَـْنَكَهُه فـَلَـْم جيَِـْد ِمْنـُه رِيـَح مَخْـٍر : ُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم ، َسَأَل َرُسوُل اللَِّه َصـلَّر اللَّـ

."2 

أ  أقوالـــه باطلـــة   م يلـــح إقـــراره ، وإحا ل يلـــح إقـــراره علـــم ســـكرا  مـــاعر لـــو كـــا  :وجـــه االســـتدالل 
 .فايهراره ال يلح ط قه وسائر يلر فكما ال يلح إق 1،كأقوال اجملنو 
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 4، 6"َهْل أَنـُْتْم ِإالَّ َعِبيدع أِلَيب "بتجديد إس مه ملا قال يف سكره  محرة  عدم أمر النيب  :ثالثاً 

فلمــا المــه النــيب . فعقــر بعــريي ابــن أخيــه علــي  - ينمــا ســكر  -بــل إنــه ل يؤاخــذ محــرة علــر فعلــه وقولــه 
أفضـت بـه إَل الكفـر راـا  ،وهـي كلمـة لـو قاهلـا صـا ًيا 5"يب َهْل أَنـُْتْم ِإالَّ َعِبيدع أِلَ "صلر اهلل عليه وسلم قال

فــدل هــذا علــر أ  الســكرا  ال . ولكــن عــرف النــيب صــلر اهلل عليــه وســلم أنــه مثــل، فلــم يلــنع بــه شــيًئا 
  2.يؤاخذ اا يقع منه يف  ال سكره من ط ق و ريه

كفـر ، وقـد أعـاحه اهلل مـن حلـ  يقول وهو سكرا  ما لو قالـه  ـري سـكرا  ل فهذا محرة :"قال ابن  رم
 2."فلح أ  السكرا   ري مؤاخذ اا يفعل مجلة. 

وهـــو مـــن أقـــوى أدلـــة مـــن ل يؤاخـــذ الســـكرا  اـــا يقـــع منـــه يف  ـــال ســـكره مـــن طـــ ق " :قـــال ابـــن  جـــر
 1 ."و ريه
  7.بأ  اخلمر  ينئذ كانت مبا ة قال فبذل  سقط عنه  كم ما نط  به يف يل  احلال ضَ رتُِ واعْ     
وأجيــب عليــه بــأ  اال تجــا  مــن هــذه القلــة إَّنــا هــو بعــدم مؤاخــذة الســكرا  اــا يلــدر منــه وال       

  7 .ل بص أ  يكو  الشرل مباً ا أواليفرتق احلا
 

،فكا  ، ول  الفهمـا أ ـد مـن اللـحابة9يقاع ط ق السـكرا  فتـوى عثمـا  وابـن عبـاس إإ  عدم  :رابعاً 
 60.إمجاعاً سكويياً 

وال يعرف عـن رجـل مـن اللـحابة أنـه خـالف عثمـا  وابـن عبـاس يف حلـ  ، ولـذل  :" لقيمقال ابن ا    
 66".رجع اإلمام أمحد إَل هذا القول بعد أ  كا  يفيت بنفوح ط قه

                                                 

 4716باحلديث رقم  البخاري أخرجهُ  6

 2/59إع م املوقعص عن رل العاملص ،ابن القيم، 4

 .من هذه اللفحة(6)سب   رجيه هام،  5

 islamonlin.netلقرضاوي،االنرتنت فتوى للع مة  يوسف ا 2

 9/475امللر،ابن  رم، 2

 9/596فتح الباري ، ابن  جر ، 1

 امللدر نفسه 7

 islamonlin.net، فتوى للع مة  يوسف القرضاوي،االنرتنت  9/596فتح الباري ، ابن  جر ، 7

 7/479،املحين ، ابن قدامة، 2/4067صحيح البخاري ، 9

 2/59لعاملص ،ابن القيم،إع م املوقعص عن رل ا 60

 امللدر نفسه 66



  1  

قــال رجــل لعمــر بــن عبــد : ابــن أيب شــيبة عــن الرهــري قــال وقــد روى البخــاري يف صــحيحه معلقــاً عــن     
أ  جيلـده ويفـرق بينـه وبـص : فكـا  رأي عمـر بـن عبـد العريـر مـع رأينـا. طلقت امـرأيت وأنـا سـكرا  : العرير
لــيس علــر اجملنــو  وال علــر الســكرا  :  ــ   دثــه أبــا  بــن عثمــا  بــن عفــا  عــن أبيــه أنــه قــال. امرأيــه 
 6 .يأمرونين وهذا حيدثين عن عثما  ؟ فجلده ورد إليه امرأيه: فقال عمر. ط ق 

: واملضــــطهد 5، 4"أ  طــــ ق الســــكرا  واملســــتكره لــــيس جبــــائر: " البخــــاري معلًقــــا عــــن ابــــن عبــــاسى رو و 
 2.املحلول املقهور
 2".الطــ ق عــن وطــر، والعتــاق مــا أريــد بــه وجــه اهلل: " مــا جــاء عــن ابــن عبــاس أيًضــا أنــه قــالومــن حلــ  

 1.السكرا  ال وطر له، ألنه يهذي اا ال يعرف. أي عن  رض من املطل  يف وقوعه . والوطر احلاجة 
إ  مجيع األقوال والعقود مشروطة بوجود التميير والعقل ، فمن ال  يير له وال عقل ليس لك مـه  :ألاً خام

َأاَل َوِإ َّ يف افََْســِد ُمْضــَحًة ِإَحا َصــَلَحْت :"يف الشــرع اعتبــار أصــ  ، كمــا قــال النــيب صــلر اهلل عليــه وســلم 
 7".َسُد ُكلُُّه َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب َصَلَح افََْسُد ُكلُُّه َوِإَحا َفَسَدْت َفَسَد افَْ 

فــ حا كــا  القلــب قــد ةال عقلــه الــذي بــه يــتكلم ويتلــرف ، فكيــف جيــوة أ  جيعــل لــه أمــر وهنــي ، أو     
 7.إثبات مل  ، أو إةالة ؟ وهذا معلوم بالعقل مع يقرير الشارع له 

 

َـا اأْلَْعَمـاُل بِالنـِّيَّـاِت " :  النـيب إ  العقود و ريها من التلرفات مشروطة باملقلـود كمـا قـال :سادساً  ِإَّنَّ
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َمـا نـَـَوى َفَمـْن َكانَـْت ِهْجَريُـُه ِإََل ُدنـْيَـا ُيِلـيبـَُها َأْو ِإََل اْمـرَأٍَة يـَْنِكُحَهـا َفهِ  ْجَريُـُه ِإََل َمـا َهـاَجَر َوِإَّنَّ

 9"إِلَْيهِ 
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ســب  لســا  أو عــدم عقــل ، ف نــه ال يرتيــب عليــه فكــل لفــظ بحــري قلــد مــن املــتكلم بســبب ســهو أو      
 كم، والسكرا  ال يقلد الط ق قلداً  قيقاً معترباً وإ  قلده وهـو يف  الـة السـكر ف َّنـا هـو كقلـد 

 .الليب واجملنو  ومن يف  كمه
وكـذل  . لـه فيمـا يقـول أو يفعـل  يلـرفاتال -كاجملنو  والسكرا  وأشباههما   -و ري العاقل املختار     
 6.حالط والناسي، والذي يكره علر الشيء ال

 .  مبع األعمال علر النيات كرا  ال قلد له إَل الط ق ف  يلح ط قه ألسفهذا ال    
 

    
 :الترجيح:الفرع الثالث

الــراجح مـــن خــ ل األدلـــة الشــرعية املعتـــربة الـــيت ســب  بياهنـــا أ  طــ ق الســـكرا  ال يقــع مهمـــا كـــا      
ملــذهب اللــحيح الــذي يشــهد لــه القــر   والســنة وقــول اثنــص مــن اللــحابة ال ســبب ســكره وهــذا هــو ا

ويؤيـــده أصـــول الشـــرع  -رضـــي اهلل عنهمـــاعثمـــا  وابـــن عبـــاس  -يعــرف هلمـــا خمـــالف مـــن وجـــه صـــحيح 
 4.وقواعده الكلية أ  ط ق السكرا  ال يقع ، أل  العلم والتميير والقلد معدوم فيه

. ا  والسمو به عن أ  ينتهي بأي يلرف عابر  ن ال يعقل ما يقول وهذا الرأي يتف  مع منرلة عقد الرو 
5 

و الـدكتور صـاحل  2وهو ما رجحه كثري من العلماء املعاصـرين مـنهم الع مـة الشـيأ يوسـف القرضـاوي     
 .7والدكتور عبد الكرأ ةيدا   1الدكتور حممد الدسوقي و  2بن  امن السدال  

                                                 

 islamonlin.netفتوى للع مة  يوسف القرضاوي،االنرتنت  6

 www.islamonline.comفتوى للع مة  يوسف القرضاوي من  4

 452حممد الدسوقي ،  األسرة يف التشريع اإلس مي ، 5

 علر االنرتنت مفتوى للع مة  يوسف القرضاوي من موقع اإلس  2

 4/477النية وأثرها يف األ كام الشرعية ، صاحل السدال  ، 2

 452مد الدسوقي ،األسرة يف التشريع اإلس مي ، حم 1

 7/575املفلل يف أ كام املرأة والبيت املسلم ،عبد الكرأ ةيدا  ، 7
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 :سل هذه المألأل  الةي مةضع 
 يلـــرفاتيف هـــذه املســـألة أ  الســـكرا  ال يلـــح منـــه الطـــ ق وال يقـــع منـــه ألنـــه ال  تلـــرفاتموضـــع ال   

صحيحة له يف إيقاع هذا الط ق ، فالسـكرا  يف  ـال سـكره ال يفـرتق عـن اجملنـو  أو اللـحري أل  عقلـه 
 .عطل وإراديه ال قيمة هلام
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 المبحث الثالث
 المكره ت رسات 

 :وسيه ثالث  مطالب 
 :تعريف المكره : مطلب األو  ال

 :أقألاا اإلكراه:المطلب الثانل 
مألال  األحاةا  ال   اي  :المطلب الثالث 
 المكره ت رساتالتل تدخ  سيها 
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 المطلب األو 
 هتعريف المكرَ 

 

هـو  لــر أَْمـرٍ مَحْلتُـه ع: الــَمَشقَُّة و َأْكَرْهتُـه: الُكْرُه، بالضم والفتـح: قال يف لسا  العرل  :اإلكراه لغ  :أوالً 
.قبـيحع، وهو من حل  ألَنَّه ُيْكَره: وَوْجهع َكْرهع و َكريهع . َمْكروهع : له كارهع ، وأَْمرع َكرِيهع 

6
 

  .يش  عليه فعله محل اإلنسا  علر شيء : فاإلكراه لحة 
 

 : اإلكراه سل االصطالح :ثانياً 
 .4"يرول معه الرضامحل اإلنسا  علر ما يكرهه حبيث ": عرفه الريلعي بأنه        

ألنــه عــرف اإلكــراه حبمــل اإلنســا   ه دوريــف كــنْ ل، و وهــذا التعريــف بــص أثــر اإلكــراه بأنــه يريــل الرضــا       
 .علر ما يكرهه

 .5"اسم لفعل يفعله املرء بحريه فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته": وعرفه البابريت بأنه 
 .ختيارالاإلكراه بأنه يريل الرضا أو يفسد ا وهذا التعريف بص أثر     
 .وهذا التعريف فيه دور كالتعريف األول    

الضـحط علــر إنســا  بوسـيلة مؤحيــة ، أو بتهديــده هبــا :"عـرف الشــيأ ملــطفر الررقـا اإلكــراه بأنــه و        
 2".إلجباره علر فعل أو يرك

 :وهذه ال روط هلويؤثر يف احلكم ،  شروط معينة    يكو  معترباً  اإلكراه ال بد أ  يتوفر يفو 
 2 .أ  حيلل اإلكراه  ن يقدر علر إيقاع ما يوعد به-6
علــر مــا دعــي إليــه مــن  أ   ــاف املكــَره وقوعــه بــأ  يحلــب علــر  نــه أنــه يفعلــه ليلــري بــاإلكراه حممــوالً -4

 .1املباشرة 
ها ، أو اا دو  حل  كاحلبس أ  يكو  املكره به ، ضرراً يلح  بالنفس ب ي فها أو ب ي ف عضو من -5

  . 6والقيد والضرل
                                                 

 65/252لسا  العرل ، ابن منظور، 6

 2/676يبيص احلقائ  شرح كنر الدقائ  ،الريلعي، 4

 .9/454العناية شرح اهلداية ، البابريت ، 5

 6/224املدخل الفقهي العام ، ملطفر الررقا ، 2
 9/455ح اهلداية ، البابريت ، العناية شر  2

 9/455العناية شرح اهلداية ، البابريت ،  1
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 652الوجير يف أصول الفقه ، عبد الكرأ ةيدا  ، 6
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 المطلب الثانل
 أقألاا اإلكراه

 :إكراه حب  وإكراه بحري    ، واإلكراه بحري    قسما  إكراه ملجئ وإكراه  ري ملجئ: اإلكراه قسما 
وافر فيـه أمـرا  أي الـذي ال  لـم فيـه وال إمث ،وهـو مـا يـ، هو اإلكراه املشروع  :اإلكراه حب  : القسم األول

: 
 . ه التهديد اا هدد به أ  حي  للمكرِ : األول 
 6.ه اإللرام به ا حي  للمكرِ  -أي التلرف –عليه ه أ  يكو  املكرَ : الثاين 

و مـن أمثلتـه إكـراه العنـص علـر ، وإال ل يكـن لـه فائـدة  -ال ينايف الطـوع الشـرعي ، و اإلكراه حب        
وكذل  مـن لـه أرض جبـوار املسـجد ، واملدين واملتكر علر البيع ، علر اإلنفاق  ومن عليه النفقة، الفرقة 

ويل ـمُ الـمثل إجبـار و  ، ومن معه طعام حيتاجه مضطر، سيع أو املقربة أو الطري  حيتا  إليها من أجل التو 
د بلو ـه إكـراه األل ابنـه علـر اللـ ة بعـ و، 4أو ط قها إحا مضـت مـدة اإليـ ء علر الرجوع إَل ةوجته 

رتك هجرانـه هلـا ، وإكـراه القاضـي مـن إ  ل يـ، وإكراه القاضي من هجر ةوجته علر يطليقها  عشر سنص
 ســـن املعاشـــرة أو  ع عـــن إيـــذائهالـــإ  ل يقيضـــرل ةوجتـــه أو يعاملهـــا معاملـــة  ـــري شـــرعية علـــر الطـــ ق 

 .باملعروف 
اإلجباري الـذي حبـ  ال :" علي  يدر،قال خارجاً عن إطار اإلكراه  اإلكراه حب  بعض العلماء اعترب     

 5". يعد إكراهاً 
أو لتحـرأ املطلـول ، لتحرأ وسـيلته ، أو اإلكراه املرم ،  هو اإلكراه  لماً : اإلكراه بحري   :القسم الثاين

  2.به
    

                                                 

 1/605، يةاملوسوعة الفقهية ، وةارة األوقاف الكويت 6

 1/605، يةاملوسوعة الفقهية ، وةارة األوقاف الكويت 4

 129 يدر، يف شرح  لة األ كام ،علي درر احلكام 5

 1/605، يةاملوسوعة الفقهية ، وةارة األوقاف الكويت 2
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 :يقسم إَل قسمص من  يث إنه إكراه ملجئ أوإكراه  ري ملجئوهذا  
 :  أو الكاملاإلكراه امللجئ :القألم األو  

،كالتخويف بقتل النفس وقطـع العضـو والضـرل املـربح املتـوايل 6وهو الذي يعدم الرضا ويفسد االختيار   
 4 .الذي  اف منه التلف

 هوهـذا اإلكـرا وهو يعـدم الرضـا ولكـن ال يفسـد االختيـار ،:اإلكراه  ري امللجئ أو القاصر :القألم الثانل 
 2 .التخويف باحلبس والقيد والضرل اليسريك،5يعدم الرضا وال يفسد االختيار

                                                 

 9/452فتح القدير ، ابن اهلمام ، 6

 9/452،قاضي ةادةفتح القدير ، يكملة ، 2/676يبيص احلقائ  شرح كنر الدقائ  ،الريلعي، 4

 9/452، قاضي ةادةفتح القدير ، يكملة  5

 9/452،قاضي ةادةفتح القدير ، يكملة ، 2/676يبيص احلقائ  شرح كنر الدقائ  ،الريلعي، 2



   1 

  المطلب الثالث
 المكره  ت رساتمألال  األحةا  ال   ي  التل تدخ  سيها 

 
 :هرَ زواج وطالق ورجع  المكْ 

 :آراء العلماء: الفرع األو  
 :ه وط قه ورجعته علر قولصرَ اختلف العلماء يف ةوا  املكْ 

 4،ورأي اإلمام ابن ييمية 6، وهذا مذهب املالكيةقه ورجعتهه وط رَ ةوا  املكْ  ال يلح:القة  األو 
عـن إبـراهيم روي و ، 2 احلنبليـة، و 5، وهـو مـذهب احلنفيـةه وط قـه ورجعتـهرَ ةوا  املْكـيلـح  :القة  الثانل 

 .2النخعي

عت  ورجعة نكاح وإي ء ط ق مفارق ويفء  هار واليمـص :" يلح مع اإلكراه عشرة أمور: وقال احلنفية 
 1".ره وعفو لقتل شال عنه مفارقي واإلس مونذ

،ورأي  7يلــح إ  كــا  اإلكــراه حبــ  وال يلــح إ  كــا  بحــري  ــ  وهــو مــذهب الشــافعية :القااة  الثالااث 
 .7الشعيب

                                                 

 4/79مال ، اإلمام،الكربى املدونة 6

 2/279الفتاوى الكربى ، ابن ييمية ،  4

 5/699، فتح القدير ، ابن اهلمام ،4/692، يبيص احلقائ  شرح كنر الدقائ  ،  الريلعي ،5/475أ كام القر   ، افلا  ، 5

 7/16املحين ، ابن قدامة ، 2

 9/390ح الباري ، ابن  جر ،فت 2

 4/692يبيص احلقائ  شرح كنر الدقائ  ،  الريلعي ، 1

 677و9/671اجملموع ،النووي، 7

 9/390فتح الباري ، ابن  جر ، 7



     

 :األدل  والمةاق   :الفرع الثانل 
 :هأدل  القاللين ب ح  زواج وطالق ورجع  المكرَ أوالً 

 :الدلي  األو 
  ":    بعمـوم قـول اهلل ه رَ املكْ نكاح حة القائلو  بل استدل     

            ."6 
، وال  هٍ رَ ْكـــيف صـــحة نكـــاح األيـــامر واللـــاحلص ســـواء كـــا  النـــاكح مكرهـــاً أو  ـــري مُ ه اآليـــة عامـــة فهـــذ     

 . اخمل  هل
 :الدلي  الثانل

  " :          بظاهر قوله  هاملكرَ نكاح  بوقوعالقائلو   استدل    

                   

   "4  ، 5. فرق بص ط ق املكره والطائعاآلية عامة ول يو 
  : "الـذي قـال هـذا هـو الـذي قـال  أل  اهلل ؛ هذا  ويه مـنهم "بأ  :ونوق، هذا الدليل       

       "2 هـــي : قـــل : إَّنـــا قيـــل لـــه ، ،واملكـــره ل يطلـــ  قـــط
 2". طال  ث ثا ،فحكر قول املكره له فقط

 :الدلي  الثالث
 1".ُكلُّ َطَ ٍق َجائِرع ِإالَّ َطَ َق اْلَمْعُتوِه اْلَمْحُلوِل َعَلر َعْقِلِه ":  هللرسول اقال 

 .فاملكره ل يذكر فيمن ال يقع ط قه وبالتايل يقع ط قه
  وهو قول صحايب ونوق، هذا الدليل بأ  هذا احلديث ضعيف واللحيح أنه مروي عن علي       

 .ح ل  تجا  بهلف  يل خمتلف يف  جيته وهو،هذا احلديث كما وضح حل  األلباين يف  ريج 

                                                 

 54،اآلية رقم النورسورة  6

 450، اآلية رقم البقرةسورة  4

  5/472أ كام القر   ، افلا  ،5

 442، اآلية رقمالبقرةسورة  2
 7/401، ابن  رم ،  امللر 2

 .من هذه الرسالة( 97)فحةلالسب   رجية ،  1



     

ه ف  دليل فيه علر صحة ط ق ويلرفات املكرَ  وعلر فرض صحة احلديث عن رسول اهلل      
قع عند يوإَّنا يدل علر أ  ط ق املعتوه واجملنو  ال يقع ، بدليل أ  ط ق الليب  ري املمير ال 

 .القائلص بوقوع ط ق املكره 
 :دلي  الرابعال

َما َمنَـَعيِن َأْ  َأْشَهَد بَـْدرًا ِإالَّ َأينِّ َخَرْجـُت أَنَـا َوَأيب ُ َسـْيلع قَـاَل َفَأَخـَذنَا :" قَاَل   6عن ُ َذيـَْفة ْبن اْلَيَما ِ 
ـًدا فـَُقْلنَـا  ْلَمِدينَـَة َفَأَخـُذوا ِمنَّـا َعْهـَد اللَّـِه َوِميثَاقَــُه َمـا نُرِيــُدُه َمـا نُرِيـُد ِإالَّ ا:ُكفَّـاُر قـُـَرْيٍ، قَـاُلوا ِإنَُّكـْم يُرِيـُدوَ  حُمَمَّ

َنا َرُسوَل اللَِّه  اْنَلرِفَا نَِفـي هَلُـْم ِبَعْهـِدِهْم : َفَأْخبَـْرنَاُه اخْلَبَـَر فـََقاَل  لَنَـْنَلرَِفنَّ ِإََل اْلَمِديَنِة َواَل نـَُقاِيُل َمَعُه َفأَيـَيـْ
 4".َوَنْسَتِعُص اللََّه َعَلْيِهمْ 

، أثبـت إ ـ ف املشـركص إيــاهم علـر وجـه اإلكـراه وجعلهـا كيمـص الطــوع  إ  النـيب :وجـه االسـتدالل  
 5. ل يفرق بينهما  ف حا ثبت حل  يف اليمص فالط ق والعتاق والنكاح مثلها أل  أ داً 

 
" لــه إَّنــا فعــل حلــ  وفــاء منــه بالعهــد وبــص حلــ  بقو  وواضــح ضــعف هــذا االســتدالل أل  النــيب        

لعهد من ُأكره ال  يعين وجول حلـ  علـر املكـَره ، وإَّنـا يـدل علـر  ، ووفاء الرسول "نَِفي هَلُْم ِبَعْهِدِهمْ 
بــالعهود يكــو  ولــو يف احلالــة الــيت ال جيــب فيهــا الوفــاء ألنــه قــدوة فحــ  ال يتــوهم  أ  وفــاء رســول اهلل 

 .بعيد عن املسألة اليت حنن بلددهاأ د عدم وفائه بالعهد أوىف اا ال جيب الوفاء به ،وهذا 
 

 :الدلي  ال امس
 2".َثَ ثع َجدُُّهنَّ َجد  َوَهْرهُلُنَّ َجد  النَِّكاُح َوالطََّ ُق َوالرَّْجَعةُ :"قَاَل  َأ َّ َرُسوَل اللَِّه  َعْن َأيب ُهَريـَْرَة 

 
أل  الفــرق بــص افــد واهلــرل أ  ســوى يف هــذه األمــور بــص افــاد واهلــاةل و  إ  النــيب  :وجــه االســتدالل 

علمنـا أنـه ال ، افاد قاصد إَل اللفظ وإَل إيقاع  كمه واهلاةل قاصد إَل اللفظ  ري مريد إليقاع  كمـه 
                                                 

كـا  صـا ب . صحايب ، من الوالة الشـجعا  الفـاحتص :  ذيفة بن  سل بن جابر العبسي ، أبو عبد اهلل ، واليما  لقب  سل  6
   ضـر اللـ ة عليـه صـلر عليـه  فـوكا  عمر إحا مات ميـت يسـأل عـن  ذيفـة ، ، يف املنافقص ، ل يعلمهم أ د  ريه  سر النيب 

عـام  املـدائنافتـتح بعـض املنـاط  ،يـويف يف أقام بينهم فأصلح ب دهم و ف( بفارس ) وواله عمر علر املدائن . عمر ، وإال ل يلل عليه 
 4/676األع م ، الرركلي ،: ،انظر ديثا  442، له يف كتب احلديث  ـ ه 51
 5524مسلم باحلديث رقم   أخرجهُ  4

 5/472ام القر   ، افلا  ،أ ك 5

،وابـن ماجـة باحلـديث "َهـَذا َ ـِديثع َ َسـنع َ رِيـبع :" وقـال  6602،والرتمذي باحلـديث رقـم 6772أبو داود باحلديث رقم   أخرجهُ  2
 .6902وصحيح أيب داود  6741،و سنه األلباين،وانظر إرواء الحليل 4049رقم  
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، مــن  يــث كانــا قاصــدين للقــول أ  يثبــت  كمــه عليهمــا  لــ رادة يف نفــي الطــ ق وأهنمــا مجيعــاً   ــظَّ 
 6. ه فهو كاهلاةل سواء وكذل  املكره قاصد للقول  ري مريد إليقاع  كم

 
كَره ليس كوضع اهلاةل أل  وهذا االستدالل         

ُ
إكن مناقشته بأ  اهلرل  تلف عن اإلكراه ووضع امل

وشـتا  بـص فهـو مريـد لـذل  واهلاةل يقلد اللعـب واللهـو بحري إراديه املكره يقلد رفع اإلكراه الواقع عليه 
 .ر،ف  يلح قياس أ دمها علر اآلخاالثنص 

 
   

 :هطالقعدا وقةع و المكره ورجع  أدل  القاللين بعدا صح  زواج : ثانياً 
 :الدلي  األو 

ــــــــــــــول اهلل      ":               ق

          ."4 
وقـرره الشـافعي بـأ  اهلل ملـا وضـع الكفـر عمـن ، "الشـرك أعظـم مـن الطـ ق :"قـال عطـاء :االستدالل وجه

يلفظ به  ال اإلكـراه وأسـقط عنـه أ كـام الكفـر فكـذل  يسـقط عـن املكـره مـا دو  الكفـر أل  األعظـم 
وإَل هــذه النكتــة أشــار البخــاري بعطــف ": ا ســقط ســقط مــا هــو دونــه بطريــ  األوَل ، قــال ابــن  جــرإح

الطـ ق يف اال ـ ق والكـره والسـكرا  واجملنـو  وأمرمهـا  الب :"ل،  يث قا5 "الشرك علر الط ق يف الرتمجة
ولكـل  تلـرفاتال بالوالحلط والنسـيا  يف الطـ ق والشـرك و ـريه لقـول النـيب  صـلر اهلل عليـه وسـلم األعمـ

 2."امرئ ما نوى
 :الدلي  الثانل

طَأَ َوالنِّْسَياَ  َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيهِ "  قول رسول اهلل         2".ِإ َّ اللََّه َوَضَع َعْن أُمَّيِت اخلَْ

                                                 

  5/472أ كام القر   ، افلا  ،6

 601، اآلية رقم راءاإلسسورة  4

 9/390فتح الباري ، ابن  جر ، 5

 9/391فتح الباري ، ابن  جر ، 2
 74،وصححه األلباين ، وانظر إرواء الحليل احلديث رقم 4052ابن ماجة باحلديث رقم   أخرجهُ  2
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 رفـع نفـس اإلكـراه وإَّنـا يعـين حلـ  أ إ  املسلم وضـع عنـه مـا اسـتكره عليـه ، وال إكـن  :وجه االستدالل
،فــ حا صــححنا ةوا  املكــَره وط قــه اإلكــراه  يلــرف يقــوم بــه املســلم وهــو واقــع حتــتقــول و َّننــع صــحة أي 

 .ورجعته فكيف يكو  رفع اإلكراه عنه
  
، أو إـص ، أو نكـاح ، كـره علـر طـ ق فـذهب قـوم إَل أ  الرجـل إحا أُ :  الطحاوي قال أبو جعفر      

ألنـه قـد دخـل فيمـا  ـاوة اهلل فيـه ، أ  حلـ  كلـه باطـل ،  رهـاً أو ما أشبه حل   ـ  فعلـه مك، أو إعتاق 
 6.وا تجوا يف حل  هبذا احلديث، عن أمته  للنيب 
يف ، أل  القوم كـانوا  ـديثي عهـد بكفـر ، خالفو  هذا احلديث بأنه إَّنا يف الشرك خاصة ويأول امل      

فيقـرو  بـذل  ، وهم علر اإلقرار بـالكفر استكره، فكا  املشركو  إحا قدروا عليهم ، دار كانت دار كفر 
 4. بألسنتهم

عـرتاض بـأ  العـربة بعمـوم اللفـظ ال خبلـو  السـبب ، كمـا أنـه ال دليـل علـر ولكن يرد علر هذا اال     
 .سائر التلرفاتعلر الكفر و  اإلكراه علر التخلي  ،فاحلديث عام يشمل

 :الدلي  الثالث
ـَـا اأْلَ " :قــول رســول اهلل        َيــا ِإَّنَّ ـَـا ِلُكــلِّ اْمــرٍِئ َمــا نـَــَوى َفَمــْن َكانَــْت ِهْجَريُــُه ِإََل ُدنـْ ْعَمــاُل بِالنـِّيَّــاِت َوِإَّنَّ

 5"ُيِليبـَُها َأْو ِإََل اْمرَأٍَة يـَْنِكُحَها َفِهْجَريُُه ِإََل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 
وقـع عليـه مـن إكـراه ، ول صحيحة له ، وإَّنا قلد اا قام به من يلـرف رفـع مـا  يلرفاتفاملكره ال      

 .ينو ال ةواجا وال ط قا وال رجعة ولذل  ال صحة للتلرف الذي قام به وال يرتيب عليه اآلثار الشرعية
 : الرابع الدلي 

وال يقـع  هرَ املْكـفكـذل  ال يلـح ةوا  ورجعـة ه ،رَ بيـع وال إقـرار وال هبـة والصـدقة املْكـ كما أنه ال يلح    
 2.يلرفاتها حيتا  إَل ط قه جبامع أ  ك ً من

 

                                                 

 5/92شرح معاين اآلثار ،الطحاوي، 6

 .امللدر نفسه 4
5
 .من هذه الرسالة( ة)سب   رجيه ، اللفحة  

 401و7/402امللر ، ابن  رم ،  2
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 :الترجيح : ثالثاً 
ر نوقشت حبيث ل يب  مفيـدة للمـدعَ  هرَ املكْ يبص أ  أدلة القائلص بلحة ةوا  ورجعة ووقوع ط ق       

ولـذل  فــالراجح هـو عـدم صـحة ةوا  أو طــ ق أو رجعـة املكـَره ســواء  ، خبـ ف أدلـة املـانعص ف هنــا أقـوى 
  ــ  ، أل  اإلكــراه إ  كــا  حبــ  كــ كراه القاضــي مــن يضــار ةوجتــه علــر كــا  هــذا اإلكــراه حبــ  أو بحــري

الطــ ق إكــن إجيــاد البــديل عنــه وهــو أ  يطلــ  القاضــي عليــه ، وهــذا أنســب النســجام األ كــام الشــرعية 
 .وعدم وجود التناقض بينها 

 
 : سل هذه المألأل  الةي مةضع 

ا قام به مـن يلـرف رفـع مـا وقـع عليـه مـن إكـراه ، صحيحة له ، وإَّنا قلد ا يلرفاتال ه رَ املكْ   إ      
وال رجعـــة ولـــذل  ال صـــحة للتلـــرف الـــذي قـــام بـــه وال يرتيـــب عليـــه اآلثـــار  وال ط قـــاً  ول ينـــو ال ةواجـــاً 

،فلمـــا فســـد  فســـد القـــول تلـــرفاتفـــ حا فســـدت ال تلـــرفاتالشـــرعية ؛ أل  مبـــع صـــحة األقـــوال صـــحة ال
 .د عنده اعترب يلرفه كأ  ل يكنقلده ونيته فسد يلرفه ، وملا عدم القل
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 المبحث الرابع 
المريض مرض  ت رسات

 المةت
 :وسيه مطلبان

 
 :تعريف مرض المةت :المطلب األو 

 
مألال  األحةا  ال   ي  التل تدخ  : المطلب الثانل

 المريض مرض المةت ت رساتسيها 
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 :المطلب األو 
 :تعريف مرض المةت

فيـه خـوف املـوت ويعجـر معـه املـريض عـن رقيـة اإلنسـا  يحلـب علـر مرض املوت هـو املـرض الـذي "     
ملــاحله خارجــاً عــن داره إ  كــا  مــن الــذكور وعــن رقيــة ملــاحله داخــل داره إ  كــا  مــن اإلنــاث وإــوت 

  6."علر حل  احلال قبل مرور سنة سواء كا  صا ب فراش أو ل يكن
 

رض املـوت يعريفـاً نبـص بـه  قيقتـه وماهيتـه أو إحا أردنا أ  نعـرف مـ:"قال اإلمام حممد أبو ةهرة      
خواصــــه وأوصــــافه  ــــد أنفســــنا أمــــام ســــيل مــــن التعريفــــات املختلفــــة للفقهــــاء ،  ــــري أ  املتتبــــع هلــــذه 
التعريفــات املختلفــة يف عباراهتــا ، املتضــاربة يف  واهرهــا ، جيــد معــع ال  تلفــو  فيــه ، وهــو أ  مــرض 

 :املوت جيب أ  يتحق  فيه أمرا  
 أ  يكو  مرضاً حيدث منه املوت  الباً،:مها أ د

 4".أ  إوت الشخ  بالفعل موياً  متلً  به: وثانيهما
ولذل  أحل  الفقهاء به  االت مثل ركال سفينة جاءهتا ريح عاصـف ، و نـوا أ  املـوت نـاةل      

 ه يف سـبيل اهللهبم ،واألسرى لدى دولة اعتادت قتلهم ،و اجملاهد الذي خر  للقاء العدو بائعـاً نفسـ
.5 
 .املوتبتلل يهذا املرض حيدث منها املوت  الباً ، و مرض فاحلاصل أ  مرض املوت  الة     
 

                                                 

 6292ادة رقم، امل لة األ كام العدلية 6

 499امللكية ونظرية العقد ، حممد أبو ةهرة ، 4

 .664-1/660املحين ، ابن قدامة ،5
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  المطلب الثانل
 المريض مرض المةت ت رساتمألال  األحةا  ال   ي  التل تدخ  سيها 

ض املاليــة الــيت يلحــ  مــرض املــوت ال يــأثري لــه علــر أهليــة اإلنســا  ، وإَّنــا يــؤثر علــر يلــرفات املــري       
فجعل العلماء يلرفات املـريض مـرض املـوت يأخـذ  كـم الوصـية فـ  ينفـذ فيمـا ةاد علـر ،  6ضرراً بالورثة

 4.ثلث الرتكة إال ب جاةة الورثة ،ويكو  نافذة إ  قلت عن ثلث الرتكة 
 .  اآلييتا املسألتاائل س، ومن هذه امل وقد انبع علر حل  خ ف يف بعض مسائل األ وال الشخلية

 (طالق الفرار)طالق المريض مرض المةت : المألأل  األولا 
 5. ليحرمها من املرياث يف  ال مرض مويه ط ق الرو  ةوجته بائناً : هو  الفارّ ط ق 

 :أقةا  العلماء سل المألأل 
 2عقليةما دام هذا املرض ال أثر له يف القوى ال-ايف  الفقهاء علر صحة ط ق املريض مرض املوت     
ســـواء أكـــا  ، يـــرث منـــه إحا مـــات وهـــي يف عـــدهتا مـــن طـــ ق رجعـــي  ةوجتـــه وايفقـــوا أيضـــاً علـــر أ      

  2.بطلبها أم ال
عنــد الطــ ق  ــري مــريض  فــ   كــا  الــرو  صــحيحاً ، أمــا إحا كــا  الــرو  قــد طلــ  ةوجتــه ط قــاً بائنــاً       

وقـت مرض مـوت  ، أما إ  كا  مريضاً 1ها مرض املوت ل يرث منه بااليفاق سواء مات يف العدة أو بعد
 :قولص ماء يف  كمه علرلط ق، فقد اختلف العإيقاعه لل

،وقـــول مـــروي عـــن اإلمـــام  7ال يـــرث منـــه كمـــا لـــو كـــا  صـــحيحاً ،وهـــو مـــذهب الشـــافعي :القاااة  األو  
 7.أمحد

                                                 

 وما بعدها 499عوارض األهلية عند األصوليص ، سص افبوري،: انظر يفليل هذه املسألة يف كتال 6

 2/507لعرير البخاري ، كشف األسرار ، عبد ا 4
 49/20املوسوعة الفقهية ، وةارة األوقاف الكويتية، 5

، كشــف القنــاع عــن مــنت  2/476، األم ، اإلمــام الشــافعي ،  4/71، ، املدونــة ، اإلمــام مالــ  1/622املبســوط ، السرخســي ،  2
 .2/455اإلقناع ، البهويت ،

، املحين ، ابـن قدامـة 476-2/470األم ، اإلمام الشافعي ،،  4/71، ام مال املدونة ، اإلم،5/469بدائع اللنائع ، الكاساين ، 2
،1/419. 

 1/419،املحين ، ابن قدامة ، 2/476، األم ، اإلمام الشافعي ،5/469بدائع اللنائع ، الكاساين ، 1

 5/471، أسع املطالب شرح روض الطالب ، أبو حيىي ةكريا األنلاري،2/474األم ، اإلمام الشافعي ، 7

 1/417املحين ، ابن قدامة ، 7
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يف  احلنبليـة،و  4لكيـة واملا،6حهب إَل أهنا يـرث منـه ،وهـذا قـول مجهـور العلمـاء مـن احلنفيـة : القة  الثانل 
 2 .و ابن ييمية، 5القول األصح عندهم

 . 2واشرتط احلنفية ملرياثها منه أ  يكو  هذا الط ق بحري رضاها بالبينونة     
واشــرتط اإلمــام أمحــد يف القــول املشــهور عنــه أ  يكــو   ــري متروجــة بعــد ةوجهــا األول  ــ  ال يــرث       

 1 .من ةوجص
  أي سواء كا  بطلبها كاملخرية يشرتطوا أي شرط بل حهبوا إَل  يوريثها منه مطلقاً واملالكية ل        

  7 .بعد عدهتا وةواجها من  ريه   لو مات ، أو بحري طلبها ، واملخالعة  7واململكة 
 فاحلنفية واحلنبلية واملالكية يورثوهنا ولو انقضت عدهتا ، وقيد احلنفيـة بـذل  بـأ  يكـو  بحـري رضـاها ،    

 .وقيده احلنبلية بأ  ال يترو   ري ةوجها األول ، ول يقيده املالكية بأي قيد
 

أرأيــت إ  اختلعــت منــه يف مرضــه فمــات مــن مرضــه حلــ  أيرثــه يف قــول : قلــت  :"قااا  ساال المدوناا     
وكـذل  إ  جعـل أمرهـا بيـدها أو خريهـا فطلقــت : قلــت . يرثـه ، نعـم : قـال مالـ  : مالـ  أم ال ؟ قـال 

ول وهـو ل يفـر منهـا إَّنـا : قلـت . نعـم يرثـه : قـال مالـ  : وهو مريض أيرثه يف قول مال  ؟ قـال نفسها 
للمـرأة إحا مـات  9 كل ط ق وقع يف مرض فاملبـارأة: قال مال  : جعل حل  إليها ففرت بنفسها ؟ قال 

 60".مات من حل  املرض وبسببه كا  حل  هلا 
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 :األدل  والمةاق  
 :لقاللين بتةريث مطلق  المريض مرض المةت أدل  الجمهةر ا
 :إمجاع اللحابة رضي اهلل عنهم :الدلي  األو 

فَّـاَ  ِمْنـُه وحل  أنه ثبت َأ َّ َعْبـَد الـرَّمْحَِن بْـَن َعـْوٍف طَلَّـَ  اْمرَأَيَـُه اْلَبتَّـَة َوُهـَو َمـرِيضع فـََورَّثـََهـا ُعْثَمـاُ  بْـُن عَ      
هِتَا بـَْعَد اْنِقَضاِء ِعدَّ
 4. فكا  إمجاعاً ، ، واشتهر حل  يف اللحابة فلم ينكر 6

       
مثل عمر وعثمـا  وعلـي وعائشـة ، عن مجاعة من اللحابة من  ري نكري  الفارّ وروي يوريث امرأة        
كــانوا يقولــو  وال  تلفــو  مــن فــر مــن  : ، روي عــن ابــن ســريين أنــه قــال 5بــن كعــب رضــي اهلل عــنهم وأيبِّ 

وهـــذا منـــه  ، مـــا دامـــت يف العـــدة يف مرضـــه ف هنـــا يرثـــه د إليـــه أي مـــن طلـــ  امرأيـــه ث ثـــاً ر   كتـــال اهلل 
 2 . كاية عن إمجاع اللحابة رضي اهلل عنهم ومثله ال يكذل 

         
كالقايـــل القاصـــد ، فعـــورض بنقـــيض قلـــده ، يف املـــرياث  فاســـداً  أل  هـــذا قلـــد قلـــداً : الااادلي  الثاااانل

 1.، وهو متهم بقلد  رماهنا املرياث وإ  ل يقلد احلرما 2نهاستعجال املرياث يعاقب حبرما

وصــار حمجــورا عليــه ؛ أل  املــريض مــرض املــوت قــد يعلــ  الورثــة االــه مــن  ــص املــرض  :الاادلي  الثالااث
بعـد مويـه إكـن أ  يتلـرفه مضـافاً إَل مـا  ف  يتلرف يف مرض مويه من التربعات إال مـا، بالنسبة إليهم 

و ـ  بعضـهم بـاإلرث كمـا ال إلـ  حلـ  بعـد ، ض املوت أ  حيـرم بعـض الورثـة مرياثـه فليس له يف مر ؛ 
ِــِه َقطَــَع اللَّــُه :" َعــْن أَنَــِس ْبــِن َمالِــٍ  َقــاَل َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه : املــوت ويف احلــديث  ــرَّ ِمــْن ِمــريَاِث َوارِث َمــْن فـَ

  7 ، 7".ِمريَاثَُه ِمْن اْفَنَِّة يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
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 : بعد انقضاء عدتها مطلق  المريض مرض المةت أدل  المانعين من تةريث
أل   ،فكذل  ال يرثه هي ، و بااليفاق أل  الط ق واقع حبيث لو مايت هي ل يرثها ه :الدلي  األو  

طلقـة الـيت انقضـت عـدهتا ليسـت واملإَّنا ورث الروجة من الرو  والرو  من الروجة ما كانا ةوجص   اهلل 
 6.جة من طلقها ف  يكو  ضمن األةوا  ولذل  ال يرث كما أهنا ال يورث مطلقهاةو 

  4".كيف يرثه امرأة ال يرثها وليست له بروجة:" قال الشافعي
  :الدلي  الثانل

 5.ف  يرث، فتكو  أجنبية ، اع هبا وال االستمت، ف  حيل له وطؤها وألهنا  رمت عليه بالط ق       
باألصــل والــذي يقضــي بــأ  املطلقــة ال يــرث مــن ةوجهــا   هــذين الــدليلص هــو التمســ فاخل صــة مــن     

 .م  انقضت عدهتا قبل الوفاة كما أنه ال يرث منها لو مايت 
 :المةاق   والترجيح

سـلم مـن االعـرتاض مـن أأقوى و  القاضي بتوريث مطلقة املريض مرض املوت واضح أ  دليل افمهور     
وال يكفي التمس  باألصل والذي هو عدم يوريث املطلقة ،أل  ،  يف هذه املسألة  ثالقالص بالتوري أدلة

 . ماء إمجاعاً لهذا األصل معارض ملا صح وثبت عن اللحابة    عده بعض الع
ورأي افمهور يتف  مع منهج الشريعة الذي يقضي بأ  األعمـال بالنيـات وأ  مـن كانـت نيتـه فاسـدة     

 .ف  عربة لقوله 
ومـــع حلـــ  أرى أ  جيعـــل يوريثهـــا يف  ـــدود ضـــيقة ألنـــه خمـــالف لألصـــل وحلـــ  باألخـــذ اـــا اشـــرتطه      

أمــــا إ  كــــا  الطــــ ق برضــــاها فــــ   2هــــذا الطــــ ق بحــــري رضــــاها بالبينونــــة يوريثهــــا مــــ  كــــا احلنفيــــة وهــــو 
 2.األول ،واألخذ اا اشرتطه اإلمام أمحد يف القول املشهور عنه بأ  يكو   ري متروجة بعد ةوجهايرث
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 :سل هذه المألأل   الةي مةضع 
أو   ـد الورثـة علـر  سـال اآلخـرين ،أهتمة وهي أنه قـد حيـايب املريض مرض املوت يشول يلرفات     

حيــاول  رمــا  أ ــد الورثــة مــن املــرياث ،ويف هــذا الرمــا  فســدت الــذمم وقــل التــدين عنــد كثــري مــن النــاس 
الفــة قلــده الفاســد ،فلــح التطليــ  منــه ، ولكــن ل حتــرم ولــذل  كــا  ال بــد مــن خم، فقويــت هــذه التهمــة 

 .معاملة له بضد قلده من اإلرث منه وإ  كانت قد انقضت عدهتا منهمطلقته 
 

ويشبه هذه املسألة مسـألة أخـرى وهـي مسـألة خلـع الروجـة يف مـرض املـوت ، فالعلمـاء متفقـو       
 :قدر بدل اخللع علر أهنا يطل  من ةوجها هبذا اخللع ولكنهم اختلفوا يف

ادة إ  ةادت  ــددوه بــأ  ال يريــد عــن قــدر مرياثــه منهــا فــ   ةاد علــر إرثــه منهــا فالريــ 6حلنبليــةفا      
 .علر ثلث الرتكة يرد 

 .4و الشافعية ددوه بأ  ال يريد عن مهر مثلها      
  5.واحلنفية  ددوه بأ  اليريد عن ثلث يركتها      
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 :مرض المةت الةقف سل: ني المألأل  الثا
 6احلبس  وقفال: الوقف لحة
 .4 بس األصل ويسبيل الثمرة  :ويف الشرع 

 
ايف  العلماء علر أ  الوقف يف مرض املوت يأخذ  كـم الوصـية ولـذل  اشـرتطوا فيـه شـروط الوصـية     

 .1احلنبليةو  2الشافعية و 2، و املالكية 5إال ب جاةة الورثة وهذا مذهب احلنفية إحا ةاد عن الثلث ف  ينفذ
       
إحا وقــف علــر بعــض " وإحا كــا  الوقــف علــر أ ــد الورثــة فأصــل الوقــف صــحيح عنــد احلنفيــة ،ولكــن    

وإَّنــا يبطــل مــا جعــل مــن الحلــة لــبعض الورثــة دو  بعــض فيلــرف ، الورثــة ول جيــره بــاقيهم ال يبطــل أصــله 
؛ بعـد مويـه إَل مـن شـرطه الواقـف مث يلـرف ،  املوقـوف عليـه  يـاً م ر قدر مواريثهم عن الواقـف مـا داعل

 7".ألنه وصية يرجع إَل الفقراء وليس كوصيته لوارث ليبطل أصله بالرد
احلبس علر وارث و ده :" ومذهب املالكية أ  أصل الوقف  ري صحيح فقد جاء يف التا  واإلكيل     

 7".يف املرض مردود كهبته فيه
، ألنـه يـربع ؛ يف اعتبـاره مـن ثلـث املـال ، نرلـة الوصـية ا، إ  الوقـف يف مـرض املـوت :"قال ابن قدامـة    

، جـاة مـن  ـري رضـا الورثـة ولـرم ، كالعت  واهلبة وإحا خر  مـن الثلـث ، فاعترب يف مرض املوت من الثلث 
علـر إجـاةة الورثـة _أي عـن الثلـث _ ووقـف الرائـد ، لرم الوقف منه يف قدر الثلـث ، وما ةاد علر الثلث 

، وحلـ  أل   ـ  الورثـة يعلـ  باملـال بوجـود املـرض ؛ عنـد القـائلص بلـروم الوقـف  خ فـاً  ال نعلم يف هذا. 
 9" .كالعطايا والعت ، فمنع التربع بريادة علر الثلث 

 

                                                 

 9/529لسا  العرل ، ابن منظور ، 6

 7/455فعي ،األم ، اإلمام الشا 4

 2/460،ابن  يم ، شرح كنر الدقائ  ،البحر الرائ 1/409فتح القدير ، الكمال ابن اهلمام ، 5

 2/242املدونة ، اإلمام مال ، 2

 5/245ألفا  املنها  ،الشربيين،معاين محين املتا  إَل معرفة  2

 2/511املحين ، ابن قدامة ، 1

 4/657درر احلكام ، ُمْن  ُخْسرو، 7

 7/159ا  واإلكليل ، املواق،الت 7

 2/511املحين ، ابن قدامة ، 9



   4 

 :سل هذه المألأل   الةي مةضع 
،أو -إ  كـــا  الوقـــف لحـــري وارث–إ  املـــريض مـــرض املـــوت قـــد يقلـــد مـــن الوقـــف اإلضـــرار بالورثـــة      

، وملــا كــا  حلــ  -إ  كــا  الوقــف علــر بعــض الورثــة–ة بعــض الورثــة علــر  ســال اآلخــرين يقلــد حمابــا
فاسدة فهو فاسد ، وأل  الشرع أعطر ل نسا   يلرفاتفاسداً ف نه أفسد يلرفه أل  ما بين علر  قلداً 

 فيمـا ةاد احل  يف أ  يوصي بثلث مالـه ف نـه ينفـذ يلـرف املـريض يف هـذا الثلـث فحسـب وال يكـو  نافـذاً 
 . علر الثلث إال ب جاةة الورثة 
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 المبحث ال امس
 الغضبان والةلهان ت رسات
 وسيه مطلبان 

 :تعريف الغضبان والةلهان :المطلب األو 
مألال  األحةا   :المطلب الثانل

 ت رساتال   ي  التل تدخ  سيها 
 :نالغضبان والةلها
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  :المطلب األو 
 :تعريف الغضبان والةلهان

 6.وقد  َ ِضَب   علـيه َ َضباً و َمْحَضَبًة، و أَْ َضْبُته أَنا فـَتَـَحضَّبَ . ِقـيُض الرِّضانَ : الحضب لحة
 ، لـــــــحر  َأو الـــــــخوفهــــــو حهــــــال العقــــــل والتـــــــحري مــــــن شــــــّدة الوجــــــد َأو ا: الـــــــحر ، وقـــــــيل :والولَــــــه لحــــــة

 4. حهال العقل لِفْقداِ  الـحبـيب:والَوَلهُ 
باً يفقد  بحتل باإلنسا  إحا ، وعدم التواة  الفكري ، العليب   الة من االضطرال :الحضب اصط  اً 

 5. عدا عليه أ د بالك م أو  ريه أو 
 ومن صور الحضب الده،

، وعرفـه ابـن 2ارجـة عـن عاديـه بسـبب  ضـب اعـرتاه من  لب اخللـل يف أقوالـه وأفعالـه اخل:  واملدهوش هو
 .2حهال العقل من حهل أو وله بأنه  عابدين
 . الة علبية يعرتي اإلنسا  يؤثر علر عقلهوالوله اخل صة أ  ك ً من الحضب والده، ف        

 :أقألاا الغضب 
 :قسامأ ث ثة الحضب

 ومـا يقـول مـا ويعلـم حهنـه وال عقلـه عليـه يتحـري ال حبيـث  ضـب يسـري ل نسـا  حيلـل أ  :القسـم األول
 فكـره يردد بعد حل  منه وقع إحا سيما وال عقوده وصحة وعتقه ط قه وقوع يف إشكال ال فهذا يقلده

. 1  
 

 فــ  واإلرادة العلــم بــال عليــه ينحلــ  حبيــثجــداً  شــديدةدرجــة  باإلنســا الحضــب  يبلــغ أ : الثــاين القســم
 العقـل  ـوليف هـذه احلالـة  الحضـبف ط قـه وقـوع عـدم يف خـ ف يتوجه ال فهذا يريده وال يقول ما يعلم
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 59-38إ اثة اللهفا  يف  كم ط ق الحضبا  ، ابن القيم ، 1
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 فـ   احلالـة هـذه يف أقوالـه مـن شـيء ينفـذ ال نـهأ ريـب فـ  يقـول ما ميعل    ل عقله الحضب ا تال ف حا
6 .اهب للتكلم وإراديه ومعناها منه بلدورها القائل علم مع إَّنا املكلف أقوال

    
 

الحضــب البســيط ول يبلــغ الحضــب الشــديد  فتعــدى املــريبتص بــص الحضــب يف يوســط مــن : الثالــث القســم
 4". النظر وحمل اخل ف عموض فهذااملريل للعقل بالكلية 

                                                 

 59-38إ اثة اللهفا  يف  كم ط ق الحضبا  ، ابن القيم ، 6

 امللدر نفسه 4
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  :المطلب الثانل 
 :نالغضبان والةلها ت رساتمألال  األحةا  ال   ي  التل تدخ  سيها 

 
 :طالق الغضبان والةلهان

 :آراء العلماء سل المألأل 
 :ث ثة أقوالاختلف العلماء يف ط ق الحضبا  علر 

 :يقع 6طالق الغضبان : القة  األو  
، ل  ضـبه ولـذل  فلـو طلـ  يقـع ط قـهإَل أ  الحضـبا  مكلـف يف  ـا 5الشـافعيةو  4 املالكيـةحهب       

 :"يوقعــو  ط قــه  ــ  ولــو كــا   ضــبه محلقــاً ، قــال الدســوقي يف  اشــيته علــر الشــرح الكبــري 2 واملالكيــة
 2". يلرم ط ق الحضبا  ولو اشتد  ضبه خ فا لبعضهم كذا حكر السيد البليدي يف  اشيته

 
  :طالق الغضبان ال يقع: الرأي الثانل 

مدهوشــاً مــن شــدة الحضــب حبيــث لــو  إ  كــا الحضــبا   عــدم وقــوع طــ قإَل  7واحلنبليــة  1احلنفيــةحهــب 
 .7حكر بأنه طل  بعد ةوال  الة الحضب عنه ال يتذكر حل 

 : الرأي الثالث
لـه وأفعالــه وإ  ل إَل القــول بعـدم وقـوع طـ ق الحضــبا  إحا  لـب اخللـل يف أقوا 9حهـب ابـن عابـدين          

 . يلل إَل اإل  ق
 

                                                 
 .ما يطل  علر الحضبا  ينطب  علر الوهلا  يف هذه املسألة 6
 4/224،،  اشية اللاوي علر الشرح اللحري ،4/511الشرح الكبري ،  اشية الدسوقي علر 4

 5/475فتاوى الرملي ، 5

 4/511 اشية الدسوقي علر الشرح الكبري ، 2

 4/511 اشية الدسوقي علر الشرح الكبري ، 2

 6/57ابن عابدين ينقيح الفتاوى احلامدية،العقود الدرية يف  1

 2/544مطالب أويل النهر ، الر يباين ، 7

 2/512،   مفلح بن حممد الفروع، ويلحيح الفروع 7

 5/425رد املتار علر الدر املختار ، ابن عابدين ، 9
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والذي يظهر يل أ  ك  من املدهوش والحضبا  ال يلرم فيـه أ  يكـو  حبيـث ال يعلـم  :"يقول ابن عابدين 
 6".ما يقول بل يكتفر فيه بحلبة اهلذيا  واخت ط افد باهلرل

 .الع مة يوسف القرضاويوهذا الرأي الذي رجحه 
 

 :األدل  والمةاق  
 :أدل  من يةقع طالق الغضبان : أوالً 
،والـذي جـاء فيـه أ  ةوجهـا َدَخـَل َعَليهـا يـَْوًمـا  4احلـديث املـروي َعـْن َخْولَـَة بِْنـِت ثـَْعَلبَـةَ :الدلي  األو      

ُمرِيِه فـَْليـُْعِتْ   فـَرَاَجعتُه ِبَشْيٍء فـََحِضَب فـََقاَل أَْنِت َعَليَّ َكَظْهِر أُمِّي،ويف هناية القلة ، قَاَل هلا َرُسوُل اللَِّه 
 5.إَل  خر ما جاء يف احلديث"َرقـََبةً 

اعترب كـ م ةوجهـا مـع أنـه كـا  يف  الـة الحضـب ولـذل  كلفهـا بـأ   أ  النيب :وجه االستدالل        
 .يأمره بالكفارة عن الظهار ، والط ق كالظهار ،ف  عربة بالحضب

يبـص درجـة الحضـب الـيت كانـت يف الـرو   ـص  ـاهر  وإكن مناقشة هـذا الـدليل بـأ  هـذا احلـديث ل     
 .وحيتمل أ  يكو   ضبه بسيطاً من الذي يتف  افميع علر أنه ال عربة به يف إسقاط احلكم 

 
دََّد ِمـرَارًا اَل يـَْحَضـْب فـَـرَ :"َأْوِصـيِن قَـاَل  َعـْن َأيب ُهَريـْـَرَة َرِضـَي اللَّـُه َعْنـُه َأ َّ َرُجـً  قَـاَل لِلنَّـيبِّ  :الدلي  الثاانل
  2".قَاَل اَل يـَْحَضبْ 

وملــا كــا  ، إ  الحضــب منهــي عنــه واملــال ال ينهــر عنــه فيكــو  يــرك الحضــب  كنــاً :وجــه االســتدالل     
 2. كاخلمر،الحضب منهياً عنه ف نه ال إنع يريب األ كام مع وجود العقل 

ل  ـري صـحيحة أل  النهـي عـن الحضـب وإكن مناقشـة هـذا الـدليل بـأ  املقدمـة األوَل يف االسـتدال      
وعلر من شـرهبا احلـد خبـ ف الكرأ ليس كالنهي عن اخلمر أل  اخلمر أم اخلبائث وورد حترإها يف القر   

بأ  الحضب  كا  يحضب ، ولو سلمنا جدالً   الحضب ،بل قد جاء يف كثري من األ اديث أ  الرسول 
 .يقع ، وكذل  ط ق الحضبا كشرل اخلمر ف ننا ال نسلم بأ  ط ق السكرا  

 

                                                 

 5/425رد املتار علر الدر املختار ، ابن عابدين ، 6
 64/225، وانظر هتذيب التهذيب ،ابن  جر ،وهي اجملادلة اليت  اهر منها ةوجها ، خولة بنت ثعلبة األنلارية اخلررجية  4
 4077 سن ، وانظر إرواء الحليل لأللباين ، احلديث رقم : قال عنه األلباين ،و 41021أمحد باحلديث رقم  أخرجهُ  5

 2126البخاري باحلديث رقم   أخرجهُ  2

 2/511،   مفلح بن حممد الفروع، ويلحيح الفروع 2
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 :أدل  من ال يةقع طالق الغضبان :ثانياً 
 .6"اَل َطَ َق َواَل َعَتاَق يف ِإْ َ قٍ : " ما رويه عائشة عن النيب  :الدلي  األو 

 4.أ نـه الحضـب: ، قـال"يف  ـ ق " وقد فسركثري من العلماء اإل ـ ق بأنـه الحضـب ففـي روايـة أيب داود 
: هــو الحضــب وقــال بعــض أهــل اللحــة: يقــول -يعــين أمحــد بــن  نبــل  -ت أبــا عبــد اهلل اعــ: وقــال  نبــل

  5. ما دخل عليه  ا ينحل  به رأيه عليه: اإل  ق وجها ، أ دمها، اإلكراه، واآلخر
بــــال الطــــ ق يف اإل ــــ ق : وهــــذا مقتضــــر يبويــــب البخــــاري ف نــــه قــــال يف صــــحيحه:"قــــال ابــــن القــــيم 

، والسكرا  واجملنو ، ففرق بص الط ق يف اإل  ق وبص هـذه الوجـوه،  ـا (راهأي اإلك)والكره ( الحضب)
  2". يشري إَل أ  اإل  ق عنده يعين الحضب

 .وهو قول  ري وا د من أئمة اللحة: قال اإلمام ابن القيم
2  

 
 " :          قـــــــــــال اهلل : الااااااااااادلي  الثاااااااااااانل

    ."1 
كـل : " أصـحال ابـن عبـاس وهـو طـاووس قولـه لِّ روى ابن جرير الطربي عن ابن عباس قال عـن أَجـ     

 . واســـــــــــــــتدل باآليـــــــــــــــة 7".إـــــــــــــــص  لـــــــــــــــف عليهـــــــــــــــا رجـــــــــــــــل وهـــــــــــــــو  ضـــــــــــــــبا  فـــــــــــــــ  كفـــــــــــــــارة عليـــــــــــــــه 
أ  لحــو اليمــص يف الحضــب، وهــذا اختيــار أجــل : وهــذا أ ــد األقــوال يف مــذهب مالــ ": ابــن القــيمقــال 

ف نـــه حهـــب إَل أ  الحضـــبا  ال . املالكيـــة وأفضـــلهم علـــر اإلطـــ ق، وهـــو القاضـــي إااعيـــل بـــن إســـحاق 
 7".ينعقد إينه 

                                                 

  6905صحيح أيب داود و ،  4027إرواء الحليل: سن ، وانظر :، قال األلباين عنه 4051ابن ماجة باحلديث رقم   أخرجهُ  6

 6772باحلديث رقم أبو داود  أخرجهُ  4

 www.islamonline.netفتوى للع مة  يوسف القرضاوي من موقع  5

 2/4067،وانظر صحيح البخاري 29إ اثة اللهفا  يف  كم ط ق الحضبا  ، ابن القيم ، 2

 30يم ،إ اثة اللهفا  يف  كم ط ق الحضبا  ، ابن الق 2

 442، اآلية رقمالبقرةسورة  1
 4/209جامع البيا  ،الطربي، 7

 56إ اثة اللهفا  يف  كم ط ق الحضبا  ، ابن القيم ، 7
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  ":      ما  كاه القر   من قلة موسر، قال  :الدلي  الثالث 

               

."6 

إَل األرض ألواً ا كتبها اهلل كما أنه قسا علـر  يل يكن ليلق سر أ  مو  :اآليةمن ووجه االستدالل 
بـه، ول يعتـب عليـه اـا فعـل، إح    أخيه وهو نيب رسول مثله وإَّنا محلـه علـر حلـ  الحضـب، فعـذره اهلل 

ـــــــــــــــــــــــــــه واختيـــــــــــــــــــــــــــاره  4. كـــــــــــــــــــــــــــا  ملـــــــــــــــــــــــــــدره الحضـــــــــــــــــــــــــــب اخلـــــــــــــــــــــــــــار  عـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــلطا  قدري
 

         "ويوضــــــح حلـــــــ  اآليــــــة الكرإـــــــة األخـــــــرى     

       "5 ينـريً  للحضـب منرلـة السـلطا  اآلمـر " سكت " ، فعرب بـ
املسـلط عليـه، فهـو أوَل افعـل أو ال يفعـل، فهـو مسـتجيب لـداعي الحضـب : الناهي، الذي يقول للا به

 2. بأ  يعذر من املكره
 

 : "          قـــال  :الااادلي  الراباااع

       "2 . 

اللهــم ال يبــارك : " هــو قــول اإلنســا  لولــده ومالــه إحا  ضــب علــيهم: جــاء عــن  اهــد يف يفســري اآليــة      
: قـــال ابـــن القـــيم. فلـــو يعجـــل هلـــم االســـتجابة يف حلـــ ، كمـــا يســـتجال يف اخلـــري ألهلكهـــم " فيـــه والعنـــه 

إلجابــة أســرع مــن يــأثري األســبال يف فــانتهض الحضــب مانًعــا مــن انعقــاد ســبب الــدعاء، الــذي يــأثريه يف ا
 1. أ كامها، أل  الحضبا  ل يقلده بقلبه

 

                                                 

 620، اآلية رقم  األعرافسورة  6
 www.islamonline.netفتوى للع مة  يوسف القرضاوي من موقع  4

 622، اآلية رقم  األعرافسورة  5
 .34م ط ق الحضبا  ، ابن القيم ،إ اثة اللهفا  يف  ك 2

 66، اآلية رقم يونسسورة  2

 . 34إ اثة اللهفا  يف  كم ط ق الحضبا  ، ابن القيم ، 1



  3  

إ  الحضــب حيــول بــص اإلنســا  وبــص ســ مة التفكــري، وصــحة اإلدراك ويشــوش عليــه  :الاادلي  ال ااامس
َوُهـَو  اَل يـَْقِضـَصَّ َ َكـمع بـَـْصَ اثـْنَــْصِ  "معرفة األمور، و كمـه علـر األشـياء، وهلـذا جـاء يف احلـديث اللـحيح

  6"َ ْضَبا ُ 
والطــ ق  كــم مــن الرجــل يلــدره علــر املــرأة فــ  جيــوة أ  يلــدر :" الع مــة يوســف القرضــاويقــال      

  4. "منه وهو  ضبا  وإحا صدر ينبحي أ  يلحي اعتباره محاية للمرأة ولألسرة
 

السكرا ، ينطب  علر يف عدم إيقاع ط ق  عليها الفقهاء إ  معظم األدلة اليت اعتمد :الدلي  الألادس 
 الة الحضبا ، بل قد يكـو  األخـري أسـوأ  ـاالً مـن األول، أل  السـكرا  ال يقتـل نفسـه، وال يلقـي ولـده 

  5 .من علو، والحضبا  قد يفعل حل 
 

أ  العوارض النفسية هلا يأثري يف القول إهدارًا واعتبارًا وإعمـاالً وإلحـاء : إ  قاعدة الشريعة :الدلي  الألابع
وهلـذا حيتمـل . ا كعارض النسيا  واخلطأ واإلكراه والسكر وافنو  واخلوف واحلـر  والحفلـة والـذهول وهذ. 

مــن الوا ــد مــن هــؤالء مــن القــول مــا ال حيتمــل مــن  ــريه، ويعــذر اــا ال يعــذر بــه  ــريه، لعــدم  ــرد القلــد 
رض، فــ حا كــا  وعــارض الحضــب قــد يكــو  أقــوى مــن هــذه العــوا، 2 واإلرادة، ووجــود احلامــل علــر القــول

الوا د من هؤالء ال يرتيب علر ك مه مقتضاه لعدم القلد، فالحضبا  الذي ل يقلد حلـ  إ  ل يكـن 
  2.أوَل بالعذر منهم، ل يكن دوهنم

 
    :الترجيح
مذهب القائلص بأ  ط ق الحضبا  ال يقع ، ولكن القائلص املذكورة يرجيح واضح من خ ل األدلة      

ق الحضـــبا  ايفقـــوا علـــر أنـــه لـــيس كـــل  ضـــب إنـــع مـــن أ  يقـــع طـــ ق مـــن يلـــبس فيـــه بعـــدم وقـــوع طـــ 
 :واختلفوا يف وضع معيار هلذا الحضب

                                                 

 1142البخاري باحلديث رقم   أخرجهُ  6
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إــي   إَل جعــل املقيــاس هــو انعــدام القلــد  -ومــن قبلــه شــيأ اإلســ م ابــن ييميــة  -فاإلمــام ابــن القــيم 
 .   ق الذي ال يقع به الط قوالعلم،فمن فقد قلده إَل الط ق وعلمه اا يقول فهو يف  الة اإل

 
بعــد أ  نقــل  " الــدر املختــار " ولكــن ع مــة احلنفيــة الشــيأ ابــن عابــدين يف  اشــيته املشــهورة علــر      

كــ م ابــن القــيم يف يقســيم أ ــوال الحضــب إَل ث ثــة، كمــا حكــره يف رســالته يف  كــم طــ ق الحضـــبا ، 
:" عترب هو  لبة اخللل يف أقوال وأفعال الحضـبا  فقـالملخًلا من شرح الحاية يف الفقه احلنبلي،رجح أ  امل

فالـــذي ينبحـــي التعويـــل عليـــه يف املـــدهوش وحنـــوه إناطـــة احلكـــم بحلبـــة اخللـــل يف أقوالـــه وأفعالـــه اخلارجـــة عـــن 
 ـال  لبـة اخللـل يف فمـا دام يف : وكذا يقال فـيمن اختـل عقلـه لكـرب أو ملـرض أو مللـيبة فاجأيـه ، عاديه 

رادة  ــــري معتــــربة لعــــدم أل  هــــذه املعرفــــة واإلال يعتــــرب أقوالــــه وإ  كــــا  يعلمهــــا ويريــــدها  األقــــوال واألفعــــال
   6". إدراك صحيح كما ال يعترب من الليب العاقل لوهلا عن 
      

ابـن عابـدين  وعنـدي أ  مـا حكـره:"ن عابـدين فقـالما حهـب إليـه ابـ الع مة يوسف القرضاويورجح      
، حبيـث الذي يفقـد اإلنسـا  ايرانـه يف الكـ م والتلـرففالحضب املعترب هو . مقياس دقي  وضابط سليم 

 4". يقول ويفعل ما ليس من شأنه وال من عاديه يف  ال اهلدوء والرضا
أ  يندم علـر مـا فـرط منـه إحا "وأضاف ع مة أخرى للتميير بص الحضب املستحكم من  ريه، وهي      

 5".يدل علر أنه ل يكن يقلد إَل الط ق، فندمه اجرد ةوال الحضب ةال الحضب 
 

مــن الحضــب يكــو  فيهــا  الــه كحــال   أ  الحضــبا  إحا وصــل إَل مر لـة والـذي يــرتجح يل مــن حلــ      
السكرا  حبيث يفقد ايرانه يف أقواله ويتكلم ك ماً ل يكـن ليتكلمـه قبـل هـذه احلالـة ، فـ   حلـ  الحضـب 

ال يكفــي  ــ  ال  - أعلــمواهلل–أمــا  ــرد ندمــه علــر القــول ف نــه  انرلــة افنــو  والســكر فــ  يقــع ط قــه ،
 .نوقع ط قه

 .وما قيل يف الحضب يقال يف الوله
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 :سل هذه المألأل  الةي مةضع 
الحضبا  أو املدهوش عقله سليم وهو بالغ عاقل وكل ما يف األمر أ  الحضب منع من أ  يكو  نيته      

لَلَّــُه :" بح يتحــدث اــا ل ينــو  ــ  أصــبح  الــه كمــن قــال فيــه صــحيحة معتــربة أل  الحــب، شــاهبا وأصــ
َهــا َأَشــدُّ فـََرً ــا بِتَـْوبَــِة َعْبــِدِه ِ ــَص يـَتُــوُل إِلَْيــِه ِمــْن َأَ ــدُِكْم َكــاَ  َعَلــر رَاِ َلِتــِه بِــَأْرِض فَــَ ٍة فَانـَْفلَ  َتــْت ِمْنــُه َوَعَليـْ

َها َفأََير شَ  َنا ُهَو َكَذِلَ  ِإَحا ُهَو هِبَـا طََعاُمُه َوَشرَابُُه َفأَِيَس ِمنـْ َجَرًة فَاْضَطَجَع يف ِ لَِّها َقْد أَِيَس ِمْن رَاِ َلِتِه فـَبَـيـْ
ِة اْلَفرَِح اللَُّهمَّ أَْنَت َعْبِدي َوأَنَا َربَُّ  َأْخطَأَ  ِة اْلَفرَحِ قَاِئَمًة ِعْنَدُه َفَأَخَذ خِبِطَاِمَها مُثَّ قَاَل ِمْن ِشدَّ  .6" ِمْن ِشدَّ

 
قاهلـا خطـأً ودو  قلـد  قيقـي منـه ، ولـو  ( اللَُّهـمَّ أَنْـَت َعْبـِدي َوأَنَـا َربُـّ َ )الذي قال هذه الكلمة فهذا    

ريب اللَُّهـمَّ أَنْـَت )، ولكنـه ملـا كـا   ـري قاصـد وكـا  قلـده أ  يقـول  كا  قاصداً ما يقول لكفـر بـاهلل 
 .ل يؤاخذ علر ما قاله ( عبدكَوأَنَا 
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 سالمبحث الألاد
الجاه  والم ط   ت رسات

 والةاسل 
 :وسيه مطلبان 

 

 :تعريف الجاه  والم ط  والةاسل:المطلب األو  
الجاه  والم ط   ت رساتسيها مألال  األحةا  ال   ي  التل تدخ  : المطلب الثانل 

والةاسل
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 :المطلب األو  
 :تعريف الجاه  والم ط  والةاسل

 

 .4اعتقاد الشيء علر خ ف ما هو به : اً واصط ، 6ِخ ف العلم :اَفْهُل لحة 
 
فعــل أو قــول يلــدر عــن اإلنســا  بحــري قلــده بســبب يــرك : واصــط  اً ، 5نقــيض اللــوال :لحــةاخلطــأ و  

اخلطـأ أ  يكـو  عامـداً إَل الفعـل ال إَل :"قـال اإلمـام أبـو القاسـم ، 2التثبت عند مباشرة أمر مقلود سواه
 1". ياماً  من  ري أ  يقلده قلداً    يفعل فع ً أ"،وعرفه التفتاةاين بقوله 2"املفعول

واخلطــأ قــد يكــو  يف الفعــل كمــن صــول حنــو  ــرال فاريعشــت يــده فقتــل إنســاناً ، وقــد يكــو  يف القلــد   
 .كمن صول حنو إنسا  يظنه  راالً فقتله

 
معــع يعــرتي  :واصــط  اً ، 7كثــري النْســياِ  للشــيء: خــ ف الــذِْكِر واحلفظ،ورجــلع َنْســيا ُ  :الِنســياُ  لحــةو 

،أو جهـل اإلنسـا  9، و هـو عبـارة عـن افهـل الطـارئ7اإلنسا  بدو  اختيـاره فيوجـب الحفلـة عـن احلفـظ 
 60. اا كا  يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثرية ال بآفة

 .اإلنسا  فتعدمها أو يضعفها يلرفاتيؤثر علر  عوارضواخل صة أ  افهل واخلطأ والنسيا        

                                                 

 مادة جهل/6اللحاح ، افوهري ، 6

 2/252سرار ، عبد العرير البخاري ، كشف األ  4

 مادة خطأ/6اللحاح ، افوهري ، 5

 2/242كشف األسرار ، عبد العرير البخاري ،   2

 2/242كشف األسرار ، عبد العرير البخاري ،   2

 4/579التلويح علر التوضيح  ،التفتاةاين،  1

 62/544مادة نسي، لسا  العرل ، ابن منظور ،/4اللحاح ، افوهري ، 7

 2/455كشف األسرار ، عبد العرير البخاري ،   7

 2/455رير البخاري ، كشف األسرار ، عبد الع  9

 امللدر نفسه 60
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 المطلب الثانل 
 الجاه  والم ط  والةاسل ت رساتسيها مألال  األحةا  ال   ي  التل تدخ  

 

 :ناسياً أوجاهاًل أوم طئاً يالء الذي جامع زوجته سل مدة اإل ةللاُ حكم الم
 : ت ةير المألأل 
 6.َ َلفَ : لَـر يـُْؤلـي  ِإي ءً : احللف ، يقال :اإليالء لغ  

 :واإليالء اصطالحاً 
 4.ة عن إص إنع مجاع املنكو ةعرفه احلنفية بأنه عبار 

، وإ  يعليقـا ، وإ  مريضـا انـع وطء ةوجتـه ، يتلـور وقاعـه ، وعرفه املالكية بأنه إص مسـلم مكلـف 
 5.أو شهرين للعبد ،  ري املرضعة وإ  رجعية أكثر من أربعة أشهر

 2.شهرأو أكثر من أربعة أ، احللف علر االمتناع من وطء الروجة مطلقا :وعند الشافعية 
 2.احللف علر يرك وطء املرأة احلنبليةوعند 
أ  حيلف هو :وهذه التعريفات وإ  اختلفت يف ألفا ها يدور علر معع وا د وهو أ  اإلي ء       

 .الرو  علر االمتناع من وطء ةوجته مطلقاً أو مدة يريد علر أربعة أشهر

فـاء إَل ةوجتـه بـأ  جامعهـا خـ ل هـذه املـدة  ه إهل مدة أربعة أشـهر فـ   نف حا  لف هذا اليمص ف     
جيب عليه أ  يكفر عن إينة ، وإ  ل يرجعها    مضت األشهر األربع ،  ري بص يطليقها أو إرجاعها 

  ":               قــال اهلل أو يطلــ  القاضــي عليـــه 

         "1  لـــو  لـــل أ   لـــف هـــذه اليمـــص ونســـي أنـــه كـــا  قـــد  لفهـــا
  وجامع ةوجتـه خـ ل املـدة أو كـا  جـاه ً للحكـم الشـرعي أوقلـد  ـري افمـاع فجـامع خطـأً فهـل يكـو 

 . انثاً بيمينهوبالتايل  قد فاء إَل ةوجته؟
  
 

                                                 
6
 62/26لسا  العرل ، ابن منظور، 

 7/69املبسوط ، السرخسي ، 4
5
 697-2/691،،حممد علي، منح افليل شرح خمتلر خليل  

 2/504 اشية القليويب، 2

 7/262املحين ، ابن قدامة، 2
1
 447، اآلية رقم البقرةسورة  
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 :آراء العلماء سل المألأل 
 6.احلنبليةأنه حينث بيمينة ويكو  قد فاء إليها، وهو قول عند :الرأي األول 
،قـال الر يبـاين  4احلنبليـةأنه الحينث بيمينة و ال يكو  قد فاء إليهـا، وهـو القـول الثـاين عنـد  :الرأي الثاين 

مــن  -يعــين يف قبــل املــوَل منهــا –يف خروجــه مــن فيئــة  يحييــب احلشــفة أو قــدرها  مــا يكفــي مــولٍ وأدىن :" 
مقطوعها  ولو من مكره وناس وجاهل و نو  أو أدخل حكر نـائم لوجـود الـوطء واسـتيفاء املـرأة بـه  قهـا 

  5".هذه اللور لعدم  نثه ف  ينحل : أشبه ما لو فعله قلدا ،وال كفارة فيهن  أي ، 
 .2وهو قول الشافعية وقالوا بأنه هبذا افماع يسقط  قها باملطالبة لوصوهلا إَل  قها    

أي يف مجــاع املــويل لروجتــه  ــال كونــه –ال مطالبــة هلــا وال ينحــل اليمــص يف حلــ  كلــه :" قــال البجريمــي 
ئ بعــد حلــ  وهــو  وإَّنــا يســقط مطالبتهــا لــه فقــط فــ   وطــ -ناســياً أو  نونــاً أو مكرهــاً أو نائمــاً أو جــاه ً 

 2".كامل  نث ولرمه ما الترم
واحلنفية واملالكية ل يلر وا حبكم يف هذه املسألة إال إ  املالكية يقولو  بأ  اجملنو  إ  جـامع املـوَل      

 1. منها يسقط  قها باملطالبة ويبقر اليمص إَل أ  يلحوا ويكفر عنها
 7.اإلي ء أما احلنفية فيقولو  بأ  اليمص ينحل ويسقط     
 

والــراجح مــن حلــ  أ  املــويل مــ  جــامع ةوجتــه يســقط  قهــا يف املطالبــة يف أ  يفــيء إليهــا حللــول     
ِإ َّ اللَّــَه :" املقلــود، أمــا هــو فــ  يكــو  قــد نكــث بيمينــه ألنــه  ــري مكلــف يف هــذه احلالــة لقــول النــيب 

طَــأَ َوالنِّْســَياَ  َوَمــا اْســُتكْ  ــيِت اخلَْ ــهِ َوَضــَع َعــْن أُمَّ ، ولــذل  ال يكلــف بــالتكفري عــن إينــه إال إ  فــاء 7"رُِهوا َعَلْي
 .وهو احلالة املعتربة منه شرعاً  بالقول أو بالفعل إليها بعد حل 

 
 

                                                 

 2/275،  مفلح بن حممد الفروع، ويلحيح الفروع 6

 2/275،  مفلح بن حممد الفروع، ويلحيح الفروع 4

 2/202مطالب أويل النهر، 5

 2/62،  اشية القليويب ،2/560،، ةكريا األنلاري  ، شرح البهجة5/527أسع املطالب شرح روض الطالب ، 2

 2/26 اشية البجريمي ، 2

 2/97شرح خمتلر خليل للخرشي ، 1 

 ،2/409م ، شرح فتح القدير ، ابن اهلما 7

 .من هذه الرسالة( 665) فحةل،السب   رجيع  7
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 :سل المألأل  الةي مةضع 
مـن املـويل ،  تلـرفاتيف هـذه املسـألة أ  الفيئـة إَل املـوَل منهـا األصـل أ  يكـو  ب تلـرفاتموضع ال      

 لـلت الفيئـة بحـري نيتـه بـأ  جامعهـا جـاه ً أوخمطئـاً أوناسـياً فـ   هـذه الفيئـة ال يلـح يف  فلو فرض وأ 
فـ  حيـ  أما بالنسـبة هلـا فقـد  لـل مقلـودها ومطلوهبـا  ،ف   ب عليه كفارة اليمص  قه ألنه ل ينوها 

وي املــدين ســداد ن لــه مــال عنــد إنســا  فحلــله دو  أ  ينــوهــذا شــبيه اــ، هلــا املطالبــة بالفيئــة بعــد حلــ  
فــاملويل ال حتلــل الفيئــة بالنســبة لــه إال إ  الــدين فــ  جيــوة للــدائن أ  يطالــب بســداد الــدين مــرة أخــرى ،

 .قلدها أل  الفيئة يلرف يعترب فيه النية 
لمرأة فهي يريد اإل لا  وقد  لل هلا جبماع ةوجها هلا ف  حي  هلا املطالبة بالفيئـة لأما بالنسبة         
 . بعد حل
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 الف   الثالث
حكم من أراد بت رسه غير ما ق ده 

  ال ارع سل األحةا  ال   ي 
 :ع ر مبحثاً  أحدوسيه 

 النية يف الروا :املبحث األول
 قالنية يف الط : املبحث الثاين
 النية يف اإلي ء: املبحث الثالث
 النية يف الظهار:  املبحث الرابع

 النية يف الرجعة: ث اخلامساملبح
 النية يف العدة: بحث السادسامل

 النية يف النسب: بعاملبحث السا
 النية يف الرضاع:  املبحث الثامن
  النية يف الوالية: املبحث التاسع
 النية يف النفقة: املبحث العاشر

 :النية يف املرياث و الوصية بحث احلادي عشرامل

                                                 
 .الشارع من حل  التلرف قلودعقدت هذا الفلل لبيا  أ كام النية  ن يلح النية منهم ولكن نيتهم  ري موافقة مل 6

 



  4  

 :المبحث األو 
 :الةي  سل الزواج

َنَكَح ف   امرأَة يـَْنِكُحها ِنكا اً ِإحا يروجها، ،6الرو  خ ف الَفْردِ  :لحةوالنكاح الروا         
4 

َنَكْحُتها وَنَكْحت هي َأي يروَّجت؛ وهي ناكح فـي بنـي : والنكاح الوطء وقد يكو  الَعْقَد، يقول
 5.ف   َأي حات ةو  منهم

 
 :الروا  والنكاح اصط  اً 

 2.أو يرويج أو برتمجته عقد يتضمن إبا ة وطء بلفظ إنكاح        
عقد بص رجل وامرأة حتل له شرعاً لتكوين أسرة وإجياد " بأنه  األردين وعرفه قانو  األ وال الشخلية

 2"نسل بينهما
،وعند 7واحلنبلية  7الشافعية  1عند مجهور العلماء من املالكية وهو  قيقة يف العقد  اة يف الوطء 

 9.عقد اة يف ال وطء قيقة يف الاحلنفية 
 

                                                 
6
 4/496لسا  العرل ، ابن منظور ، 
4
 4/142لسا  العرل ، ابن منظور ، 
5
 4/141لسا  العرل ، ابن منظور ، 

 2/75شرح البهجة ، 2
2
 األردين من قانو  األ وال الشخليةالثانية  املادة 

 4/5الفواكه الدواين ،النفراوي، 1

 5/407 اشية القليويب ، 7

 7/2اإلنلاف ، املرداوي ، 7

 2/694املبسوط ، السرخسي ، 9



  4  

 :والنية هلا يأثري يف كثري من مسائل الروا  ، ومن هذه املسائل
 :زواج الهاز : المألأل  األولا 

بنيت البن  فيقول اآلخر  تةوج: فقد حيلل أ  إاةح األك أخاه أو اللدي  صديقه فيقول له     
 . عند بعض الناس قبلت ، مث ينلرف كل وا د لشأنه وكأ  شيئاً ل حيلل ، وهذا حيلل يف  تمعنا

حيلل يف  ثيل بعض األف م واملسلس ت أ  إثل إجراء عقد ةوا  بص  ثل و ثلة، وال  دوق      
 .يكو  املقلود سوى  ثيل هذا الدور فحسب 

أ  : رأيت يف بعض املنتديات لعبة العرس، وهي :"اآليتوجاء يف أ د مواقع اإلنرتنت السؤال         
الفتيات يف حل  املنتدى، ويبدأ باشرتاط املهر وما يريد من  ء خلطبة إ دىيتقدم أ د األعضا

فيقال مت يرويج ف نة لف  ،وكل حل  علر سبيل املراح والضح ،فهل هذا  الشروط فيواف  الرجل،
 6"؟شرعاً  جائر

  .4نقـيض الـِجدّ  :واهلرل لحة
 

اهلاةل يف الروا  ال يقلد الروا   قيقة وإَّنا ال  ر  املعع الشرعي عن املعع اللحوي ، ف:اهلرل شرعاً 
هو الذي يتكلم بالك م من  ري قلد ملوجبه اهلاةل " واملرح ،قال ابن القيم يقلد املراح واللعب

 5".للعبابل علر وجه ، و قيقته 
 

 :آراء العلماء سل المألأل 
أ  نكاح اهلاةل يلح ويقع  7احلنبليةو  1والشافعية 2واملالكية 2يرى مجهور الفقهاء من احلنفية    

 . ط قه أيضاً 

                                                 
 لعدد من البا ثص www.islam online.netفتوى منشورة علر موقع  6
 66/191ن منظور ،لسا  العرل ، اب 4
5
 5/606إع م املوقعص ، ابن القيم ، 
2
 67/645املبسوط ، السرخسي ، 
2
 5/526، املنتقر شرح املوطأ،سليما  الباجي،654-4/656،، اإلمام مال املدونة  
1
 5/476أسع املطالب شرح روض الطالب،ةكريا األنلاري ،  
7
 7/16املحين ، ابن قدامة ، 
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وعند بعض املالكيـة ال يلـح نكـاح اهلـاةل وهـو مـا رواه أبـو ةيـد عـن ابـن القاسـم وروايـة سـحنو       
 6".حيلف  ما كا  حل  منه علر وجه النكاح وال شيء عليه :" عن علي بن ةياد ، قال ابن القاسم

اُح َوالطَّــــَ ُق َ ثع َجــــدُُّهنَّ َجــــد  َوَهــــْرهُلُنَّ َجــــد  النَِّكــــثَــــ:"والعمــــدة يف هــــذه املســــألة قــــول الرســــول    
 . 4"َوالرَّْجَعةُ 

: كا  الرجل يف افاهلية يطل  مث يرجع يقول :"وقد جاء يف ملنف أيب شيبة عن احلسن قال    
       "5": كنت العبا فأنرل اهلل : ويعت  مث يرجع يقول ، كنت العبا 

 2 ".إين كنت العبا فهو جائر : من طل  أو  رر أو أنكح أو نكح فقال ":  فقال رسول اهلل 
 .ولذل  فالراجح هو قول افمهور القائلص بأ  ةوا  اهلاةل يلح 

، ن قد ال يكـو  الـروا  التمثيلـي ةواجـاً  قيقيـاً ألنـه  ـاهر مـن  ـري بـاط":ويقول الدكتور حممود عكام
لكننــا َّنيـــل إَل عـــدم فعلــه ولـــو  ثـــي ً ، ة جـــادة صـــادقة دار وقـــول ال يســتند إَل إ، ن  ــري نيـــة وفعــل مـــ

وال سيما أ  التلريح بألفـا  عقـد الـروا  ، وحل  من بال درء الشبهات ودفع اال تماالت السلبية 
، عـع املطـروح واملقـّدم يف التمثيل ال  دم الفكرة أو اعع  خر ليس له مـن أثـر إجيـايب علـر يوضـيح امل

 2"دع مــا يريبــ  إَل مــا ال يريبــ  : " فـاألمور بآثارهــا والقضــايا بنتائجهــا ، وصــدق رســول اهلل القائــل 
ــــر : " والقائــــل  ــــْن ايَـَّق ــــْن النَّــــاِس َفَم ــــريع ِم ــــا َكِث ــــا ُمَشــــبـََّهاتع اَل يـَْعَلُمَه نَـُهَم ع َوبـَيـْ ــــصِّ ع َواحلَْــــرَاُم بـَ ــــصِّ احلَْــــَ ُل بـَ
رَأَ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه َوَمْن َوَقَع يف الشُّبـَُهاِت َكرَاٍع يـَْرَعر َ ـْوَل احلَِْمـر يُوِشـُ  َأْ  يـَُواِقَعـهُ اْلُمَشبـَّ   َأاَل َهاِت اْسَتبـْ

ا َصــَلَحْت َصــَلَح َوِإ َّ ِلُكــلِّ َملِــٍ  مِحًــر َأاَل ِإ َّ مِحَــر اللَّــِه يف أَْرِضــِه حَمَارُِمــُه َأاَل َوِإ َّ يف افََْســِد ُمْضــَحًة ِإحَ 
  7 ،1" افََْسُد ُكلُُّه َوِإَحا َفَسَدْت َفَسَد افََْسُد ُكلُُّه َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب 

                                                 
6
 5/526ليما  الباجي،املنتقر شرح املوطأ،س 

 .من هذه الرسالة( 664)فحةل،السب   رجيه  4
5
 456، اآلية رقم  البقرةسورة  
2
 2/76امللنف ، ابن أيب شيبة ، 
2
صـححه األلبـاين ، انظـر  ايـة و 4224والرتمـذي باحلـديث رقـم  6150وأمحـد باحلـديث رقـم  2162النسائي باحلـديث رقـم  أخرجهُ   

 679املرام احلديث رقم 
1
 20البخاري باحلديث رقم  خرجهُ أ 
 لعدد من البا ثص www.islam online.netفتوى منشورة علر موقع  7
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 :مةضع الةي  سل هذه المألأل  
األصــل أ  يلــرفات اهلـــاةل ال يلــح ألنـــه ينــوي بتلـــرفه أ  إــرح وإـــرح ويلعــب وال ينـــوي أ          

 ال جيوة اللعـب فيهـا وال اهلـرل نظـراً   دد أموراً ، ولكن النيب  يريب أثر التلرف الذي  دده الشرع
كامل أهليته فـ حا كـا  ال بألمهيتها وعظم شأهنا وهي الروا  والط ق والرجعة فمن أير التلرف وهو 

ما يتناسب مع أمهية األسرة وصيانتها عن  ار هذا التلرف ، وهذنية له إال اللعب ف   الشرع يريب أث
كمـــا يتناســـب مـــع جديـــة اإلنســـا  املســـلم ، وعـــدم إدخالـــه افـــد يف اللعـــب واملـــراح يف   اللعـــب واللهـــو

 . األمور امللريية ، واهلل أعلم
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 :نكاح المحل : المألأل  الثاني 
  :"            قــــــــــــــــــــــــــــــــــال اهلل 

                   

                  

                    

        ."6 
فمن طل  امرأيه ث ث مرات ال حتل لـه  ـ  يـنكح ةوجـاً  ـريه ، ولـذل  فقـد يلجـأ مـن طلـ  ةوجتـه      

، وقــد هــا تراجعه مل لــلــيطلقهــا مــن أجــل أ  حيث ثــاً إَل شــخ  يعقــد علــر مطلقتــه ويــدخل هبــا ومــن مث 
 :علر رأيصلف العلماء يف  كم هذه املسألة تاخ

 
، وهــو أو كــا   ــري مشــرتط فيــه كــا  التحليــل مشــرتطاً يف العقــدســواء  فاســد امللــل عقــد   إ :الــرأي األول

ومـذهب 2نفيـة وحممد بن احلسن الشـيباين مـن احل 5احلنبليةو   مذهب مجهور العلماء ويشمل حل  املالكية
  .7وابن القيم1ورأي ابن ييمية 2ومذهب الظاهرية 2

، مــنهم احلســن والنخعــي ؛ يف قــول عامــة أهــل العلــم ، نكــاح امللــل  ــرام باطــل :" قــال ابــن قدامــة       
. ةوجتكهـا إَل أ  يطأهـا : وسـواء قـال ، والشافعي ، وابن املبارك ، والثوري ، والليث ، ومال  ، وقتادة 

   7 ".أو أنه إحا أ لها لألول طلقها ، أ لها ف  نكاح بينهما  أو شرط أنه إحا
والذي يـُْبِطُل العقد هو نية الرو  الثاين للتحليـل ولـيس الشـرط فحسـب كمـا  قـ  حلـ  اإلمـام ابـن       

ف نـه ،  وإَّنا التأثري يف هـذه املسـألة لنيـة الـرو  الثـاين، وال الويل ، ال أثر لنية الروجة :" القيم،قال ابن القيم
مــن قلــد التحليــل بقلبــه :" وقــال ابــن ييميـة 9"وال الــويل، وال أثــر لنيـة الروجــة  إحا نـوى التحليــل كــا  حملــ ً 

                                                 
6
 450،اآلية رقم  البقرةسورة  
 5/500،سليما  الباجي ، املنتقر شرح املوطأ  4
 7/657املحين ، ابن قدامة ، 5
 1/60املبسوط ، السرخسي ، 2
 64/692امللر ، ابن  رم ، 2
 5/620كربى ، ابن ييمية ،الفتاوى ال 1
 2/51إع م املوقعص ، ابن القيم ، 7
 7/657املحين ، ابن قدامة ، 7
 2/51إع م املوقعص ، ابن القيم ، 9
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وابن ، وعلي ، وعثما  ، ونسب ابن ييمية هذا الك م إَل عمر  6"وإ  ل يشرتطه يف العقد ، فهو حملل 
 4 .و ريهم، وابن عمر 

فــ  حتــل للــرو  الثــاين هبــذا الــروا  وال حتــل للــرو  األول بعــد ويكــو  هــذا العقــد الباطــل كأنــه ل يكــن     
إمســاكها هبــذا  وال حيــل للــرو  املــلِّ ، وال حتــل ملطلقهــا األول اثــل هــذا العقــد :" الطــ ق ،قــال ابــن ييميــة 

 5 ".بل جيب عليه فراقها، التحليل 
 

 :الرأي الثاين
هــا مــن الــرو  الثــاين ولكــن يكــره هــذا الشــرط، إ  العقــد ال يبطــل ، وحتــل الروجــة للــرو  األول بعــد يطليق

وا تج بأ  هذا الشرط وراء ما يتم به العقد فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد  2وهذا مذهب اإلمام أيب  نيفة
فاسد والنكاح ال يبطل بالشروط الفاسدة مث النهي عن هذا الشرط ملعع يف  ـري النكـاح فـ   هـذا النكـاح 

لنهي ملعـع يف  ـري املنهـي عنـه وحلـ  ال يـؤثر يف النكـاح فلهـذا ثبـت شرعا موجب  لها لألول فعرفنا أ  ا
النكــاح  أ  ،وعنــد أيب يوســف رمحــه اهلل 2احلــل لــألول إحا دخــل هبــا الثــاين حبكــم هــذا النكــاح اللــحيح

، و جته أ  هذا ليس بتوقيت يف النكـاح ولكنـه اسـتعجال ملـا هـو مـؤخر 1ولكن ال حتل به لألول صحيح
 7 .رما  كمن قتل مورثه حيرم من املرياثفيعاقب باحل شرعاً 
 

 :الرأي الثالث
 .7يف العقد يف  الة كو  حل  مشرتطاً فاسد امللل عقد   إ  

                                                 
 5/620الفتاوى الكربى ، ابن ييمية ، 6
  امللدر نفسه 4
 امللدر نفسه 5
 1/9املبسوط ، السرخسي ، 2
 1/60املبسوط ، السرخسي ، 2
 امللدر نفسه 1
 لدر نفسهامل 7
 2/71األم ، اإلمام الشافعي ، 7
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 : األدل  والمةاق  
 :المحل بفألاد نكاح أدل  القاللين 

   ":              قـــــــــــــول اهلل  :أوالً  

               ".6  
  ـــ  يـــنكح رجـــ ً  ـــريه، فســـماه ةوجـــاً قـــال  ـــ  يـــنكح ةوجـــاً ول يقـــل  أنـــه  :وجـــه االســـتدالل       

إال إحا كا  له نية الروا  الشـرعي املنعقـدة علـر االسـتمرار، وحتقيـ   يسمية صرحية، والرجل ال يكو  ةوجاً 
          ": مـــــا امـــــنت بـــــه ســـــبحانه بقولـــــه

          "   ومــن حلــ  يفكــريه يف
يف املهــر واجتهــاده يف إعــداد بيــت الروجيــة إَل  خــر مــا هــو معلــوم عــن كــل ةوا   قيقــي يعلــ  بــه القلــد 

سـيلة لتحليـل املـرأة  ا حكر، ألنه ال يفكر إال أ  حل  و فيه يء و ا ال ش  فيه أ  امللل ال ش… واهلمة
 .،فثبت أ  امللل ليس ةوجاً ، وأ  نكا ه ليس صحيحاً 5 لروجها األول

 
:" قَـالَ  وردت أ اديث كثرية يف لعن امللل ويسميته بـالتيس املسـتعار ؛فَعـْن َعْبـِد اللَّـِه بْـِن َمْسـُعوٍد :ثانياً 

 2".اْلُمِحلَّ َواْلُمَحلََّل َلهُ   َلَعَن َرُسوُل اللَّهِ 
 2".َلَعَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّر اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمَحلَِّل َواْلُمَحلََّل َلُه :"قَاَل وَعْن َعْبِد اللَِّه 

قَـاُلوا بـَلَـر يَـا َرُسـوَل اللَّـِه  َأاَل ُأْخـربُُكْم بِـالتـَّْيِس اْلُمْسـتَـَعارِ  قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه :قَـاَل و عن عقبة بـن عـامر 
 1".قَاَل ُهَو اْلُمَحلُِّل َلَعَن اللَُّه اْلُمَحلَِّل َواْلُمَحلََّل َلهُ 

 
 7.صحيحاً  إ  عقد النكاح سنة ونعمة فما يستح  به املرء اللعن ال يكو  نكا اً :وجه االستدالل 
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فكيـف يلـح ةوا  لعـن  ،6هـو كبـرية كل حنب ختم بلعنة أو  ضب أو عذال أو نـار ف: قال ابن عباس 
 .فاعله وااه ييساً مستعاراً  رسول اهلل 

مــنهم عمــر بــن اخلطــال وعثمــا  بــن عفــا   عامــة اللــحابة  بفســاد نكــاح امللــل مــذهب القــول :ثالثاااً 
وعبد اهلل بن عمرو و ريهم وهو قول الفقهاء من التابعص وبه يقـول سـفيا  الثـوري وابـن املبـارك والشـافعي 

 محد وإسح  وأ
  ."واهلل ال أوير احلل وحملل له إال رمجتهما ":وقال عمر 
وال أفــ  بــه ، ونكــاح امللــل ل يــبح يف ملــة مــن امللــل قــط ول يفعلــه أ ــد مــن اللــحابة :" قــال ابــن القــيم
 5".وا د منهم ؟ 

 
  2يف معع شرط التوقيت وشرط التوقيت مبطل للنكاح التحليل  إ:رابعاً 

ومجاع نكاح املتعة املنهـي عنـه كـل :" نوع من أنواع نكاح املتعة املرمة ايفاقاً ؛ قال الشافعي  فنكاح امللل
 -لعنـه عنـدنا  ونكـاح امللـل الـذي يـروى أ  رسـوله ، ...نكاح كا  إَل أجل من اآلجـال قـرل أو بعـد

اإلصـابة فقـد ضرل من نكاح املتعـة ألنـه  ـري مطلـ  إحا شـرط أ  ينكحهـا  ـ  يكـو   -أعلم   واهلل 
وأصــل حلــ  أنــه عقــد عليهــا النكــاح إَل أ  يلــيبها فــ حا أصــاهبا فــ  نكــاح لــه ، يســتأخر حلــ  أو يتقــدم 

كما يف ،أ  ال نكــاح بيــين وبينــ  بعــد عشــر( أنكحــ  عشــراً )ففــي عقــد (  أنكحــ  عشــراً ) مثــل، عليهــا 
 2".أين إحا أصبت  ف  نكاح بيين وبين  بعد أ  أصبت ،عقد أنكح  أل لل  

مع أ  املستمتع له  رض يف نكـاح الروجـة إَل وقـت  نلاً  كيف يكو  املتعة  راماً :"قال ابن القيم       
للمحــرم ؟ فكيـف يكــو  نكــاح امللـل الــذي إَّنــا  لكـن ملــا كـا   ــري داخــل علـر النكــاح املؤبــد كـا  مريكبــاً 

ل قد شـرط انقطاعـه وةوالـه ؟ ب البتةوال  رض له يف النكاح ، قلده أ  إسكها ساعة من ةما  أو دوهنا 
 1". فكيف جيتمع يف عقل أو شرع حتليل هذا وحترأ املتعة ؟، إحا أخبثها بالتحليل 
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وإكن مناقشة هـذا الـدليل بأنـه خـا  يف نـوع مـن أنـواع نكـاح امللـل وهـو إحا  ـدد انقضـاء الروجيـة      
املتعـة ونكـاح امللـل أ  نكـاح امللـل ق الو يـد بـص نكـاح الفـار بالتحليل ، وإكن دفع هـذا االعـرتاض بـأ  

مضــاف إَل أجــل  ــري معــص يف  ــص أ  نكــاح املتعــة مضــاف إَل أجــل معــص ، وعقــد الــروا  اليقبــل أ  
 .يضاف إَل أجل سواء كا  معيناً أم  ري معص 

 6".أو فيه شرط إنع بقاءه فأشبه نكاح املتعة، وألنه نكاح إَل مدة :" قال ابن قدامة  
  ":               أمــــــا قولــــــه 

        ."  ةواجــاً شــرعياً  فــ   معناهــا أهنــا يتــرو  مــن ةو   خــر  ــري األول
دو  قلد حتليلها للرو  األول ، مث بعد حل  يطلقهـا حلـ  الـرو  أو يتـوىف عنهـا وينقضـي عـدهتا الشـرعية 
منــه ، ففــي هــذه احلالــة جيــوة للــرو  األول أ  يتقــدم لــروا  منهــا ، فبــذل  يكــو  الروجــة قــد مــرت بتجربــة 

بعـد هـذه التجربـة مـدى صـ ح ةوجهـا  جديدة يف  ياهتا وهـي  ربـة  قيقيـة ليسـت مريفـة وقـد يظهـر هلـا
 .هلا لدوام العشرة مع الرو  األول األول م  قارنته بالثاين فيكو  حل   افراً 

والرو  قد يراجع نفسه بعد أ  عرف مدى خطورة الط ق وال جيعل الط ق ديدنـه يف احليـاة فيلـو      
 .أسريه وحيافظ عليها 

 . ريه ول يقل    ينكح رج ً    لت علر وهذا املعع أشارت إليه اآلية  يث ن   
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 : زواج المحل    حالقاللين بأدل  
وراء مــا يــتم بــه العقــد فــأكثر مــا فيــه أنــه شــرط فاســد والنكــاح ال التحليــل ا ــتج أبــو  نيفــة بــأ  شــرط    

فـ   هـذا النكـاح شـرعا موجـب يبطل بالشروط الفاسدة ، وأ  النهي عن هذا الشرط ملعع يف  ري النكاح 
 لها لألول فعرفنا أ  النهي ملعع يف  ري املنهي عنه وحل  ال يؤثر يف النكاح فلهذا ثبت احلـل لـألول إحا 

 .6دخل هبا الثاين حبكم هذا النكاح اللحيح
 

. عمومــات النكــاح يقتضــي افــواة مــن  ــري فلــل بــص مــا إحا شــرط فيــه اإل ــ ل أو ال  ا ــتج بــأ و      
  ".    :"   فيـــدخل حتـــت قولـــه ،  صـــحيحاً    النكـــاح هبـــذا الشـــرط نكا ـــاً فكـــا

وهــو أنــه شــرط ينــايف املقلــود مــن ، ره النكــاح هلــذا الشــرط لحــريه إال أنــه ُكــ، فتنتهــي احلرمــة عنــد وجــوده 
 5.دوام علر النكاحأل  حل  يقف علر البقاء وال، النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف 

أ  هــذا لــيس بتوقيــت يف بــأ  النكــاح جــائر ولكــن ال حتــل بــه لــألول ملذهبــه بــوا ــتج أبــو يوســف         
 2 .فيعاقب باحلرما  كمن قتل مورثه حيرم من املرياث النكاح ولكنه استعجال ملا هو مؤخر شرعاً 

 
الروجـة لروجهـا األول إحا طلقهـا الـرو  والراجح من هذه األقوال هـو أ  نكـاح امللـل باطـل ال حتـل بـه     

يف لعــن امللــل  الثــاين و ال حتــل للــرو  الثــاين ، ويكفــي يف التــدليل علــر حلــ  مــا صــح عــن رســول اهلل 
 .كما سب ووصفه بأنه التيس املستعار  

وكل ما حكره احلنفية للتدليل علر خ ف حل  فهو خمالف هلذا احلـديث ، وخمـالف ملقاصـد الشـريعة      
 .هذا النهي اللريح ، وال قيمة لنهي الشارع والتحليظ يف هنيه إ  كا  إكن خمالفته حبيلة مثل هذه  من
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 :مةضع الةي  سل هذه المألأل 
إ  نكاح امللل فيـه خمالفـة صـرحية للمقلـد احلقيقـي مـن الـروا  ، فـالروا  شـرع علـر التأبيـد لتكـوين       

قـد ايفقـوا علـر حلـ  صـرا ة  له ء كا  امللل والروجة واملللأسرة وليس للتحايل علر أ كام الشرع وسوا
أو ضمناً أو كا  دو  ايفاق وإَّنا  لـل بنيـة مبيتـة مـن الـرو  الثـاين فـ   فسـاد نيـة الـرو  الثـاين وخمالفتهـا 

 .ملقلد الشرع من الروا  كافية إلبطال العقد 
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 :الزواج بةي  الطالق:المألأل  الثالث 
إال أنـه ينـوي  مسـتكم ً أركانـه وشـرائطه ة الط ق هو أ  يترو  الرجـل امـرأة ةواجـاً يامـاً الروا  بني     

؛ فهــو يتــرو  ال بقلــد اســتدامة احليــاة الروجيــة بــل دو  علــم الروجــة  أ  يطلقهــا بعــد مــدة مــن الــرمن
 بقلد إ لا  نفسه خشـية الوقـوع يف الرنـا أو بقلـد املتعـة وقضـاء الشـهوة مـدة مـن الـرمن ، وحيلـل

فــرتة  ةوجتــه  يــث يتــرو  الطالــب قاصــداً إمســاك حلــ   البــاً مــع الطــ ل املحرتبــص يف الــب د الحربيــة
الدراســة وعنــدما ير ــب يف العــودة إَل أهلــه بعــد إهنائــه للدراســة يطلقهــا ،  ــ  وصــل احلــد كمــا حكــر 

جــاةة مــن   بعــض النــاس صــاروا يــذهبو  يف العطلــة أي يف اإلإ"  :الشــيأ حممــد بــن صــاحل العثيمــص 
كـي يل أ  بعضـهم يتـرو  عـدة ةواجـات يف الدروس إَل ب د أخـرى ليتروجـوا فقـط بنيـة الطـ ق ، و ُ 

 6 " .هذه اإلجاةة فقط ، فكأهنم حهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أ  يكو  ةىن والعياح باهلل
 

 :علا قةلين هذا الزواج  اختلف العلماء سل حكم وقد
فحســب ول يكــن حلــ  ائر شــرعاً إحا كانــت النيــة بينــه وبــص ربــه أنــه نكــاح صــحيح جــ :القااة  األو 

،  2احلنبليـةوقـول عنـد  2والشـافعية5واملالكية   4، وهو قول مجهور العلماء من احلنفيةمشروطاً يف العقد
 ولكن يرك هذه النية أوَل ا تياطـاً : " مع بعض التحفظ فقال الشيأ عبد العرير بن باةوهو مارجحه 
 مـن خـ ف العلمـاء ، وألنـه لـيس هنـاك  اجـة إَل هـذه النيـة؛ أل  الـرو  لـيس  نوعـاً  للدين وخروجـاً 

 1".من الط ق إحا رأى املللحة يف حل  ولو ل ينوه عند النكاح
حل  جـائر ولـيس مـن افميـل :" و ن أجاةه من جعله بحيضاً فمن حل  أ  اإلمام مال  قال عنه    

 7".وال من أخ ق الناس
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، وهو  6،وهو قول األوةاعيويلرم عدم صحة عقد النكاح  رمته نه نكاح  ري صحيح إ:انلالقة  الث
  .4ما رجحه الشيأ حممد رشيد رضا 

 :األدل  والمةاق   
 :أدل  الم ححين للزواج بةي  الطالق

ال الشرعية وال يوجد فيـه شـرط خمـالف للشـرع ، ونيـة الـرو  الشروط و  األركا  أنه عقد اكتملت فيه :أوالً  
أثــر هلــا علــر  كــم العقــد مــن  يــث اللــحة أو الفســاد ،وإ  أثــرت ف هنــا يــؤثر يف يــأثيم الــرو  فحســب ، 

 5.وقد يتحري نيته فيبقر علر ةوجته إ  رأى منها ما يعجبه فيها
 

،فلـيس 2 .الط ق جائر شـرعاً فلـو منعنـا الـروا  بنيـة الطـ ق نكـو  قـد أوجـدنا نكا ـاً نلـرانياً مؤبـداً :ثانياً 
 2.وإال طلقها ، لرجل أ  ينوي  بس امرأيه و سبه إ  وافقته علر ا

 
إ  النيـــة ال يفســـد مـــن النكـــاح شـــيئاً أل  النيـــة  ـــديث نفـــس وقـــد وضـــع عـــن النـــاس مـــا  ـــدثوا بـــه  :ثالثااااً 

  1.أنفسهم وقد ينوي الشيء وال يفعله وينويه ويفعله فيكو  الفعل  ادثا  ري النية
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5
 444مستجدات فقهية يف قضايا الروا  والط ق ، أسامة عمر سليما  األشقر، 
2
 لدر نفسهامل 
 7/657املحين ،ابن قدامة ، 2
 2/71األم ، اإلمام الشافعي ، 1
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 :قأدل  المبطلين للزواج بةي  الطال
،فــالروا  بنيــة الطــ ق ةوا  مؤقــت، والــروا  املؤقــت ةوا  باطــل؛ ألنــه متعــة، واملتعــة  6إنــه يشــبه املتعــة:أوالً 

أ  يترو  بنية بقـاء الروجيـة واالسـتمرار فيهـا، فـ   صـلحت لـه الروجـة وناسـبت : حمرمة ، والروا  اللحيح
  :"    "4 ،5له وإال طلقها، قال 

  :بـــــــص نكـــــــاح املتعـــــــة و النكـــــــاح بنيـــــــة الطـــــــ ق منهـــــــااً مـــــــؤثرة نـــــــوق، هـــــــذا الـــــــدليل بـــــــأ  هنـــــــاك فروقـــــــو 
إ  نكـــاح املتعـــة يـــتم بااليفـــاق بـــص الـــروجص علـــر األجـــل املضـــرول بينهمـــا للنكـــاح ، و يقـــع الفرقـــة   -6

 2 .ف  يفرق فيه بص الروجص إال بط ق بينهما اجرد انقضاء األجل ، أما الروا  بنية الط ق 
، خبــ ف املتروجــة  ــن ينــوي ( املســمر صــداقاً ) إ  املــرأة يف نكــاح املتعــة ال  ــ  هلــا ســوى األجــر  -4

 2 .ط قها ، فلهذه احل  يف املرياث و املتعة يف العدة و سائر  قوق الروجة علر ةوجها 
عدة مثي هتا من بنات جنسها ، أمـا يف املتعـة فللمـرأة عدة املطلقة من نكاح من يضمر نية الط ق ك -5

 1 .بعد انقضاء أجل متعتها عدة خاصة  الف عدة املطلقة و من مات عنها ةوجها من املسلمات
نيتــه ، أمــا يف املتعــة فــ   الــروا  بنيــة الطــ ق قابــل ل ســتمرار و الدإومــة إحا أراد الــرو  حلــ  ، و  ــريَّ  -2

ار مــع ةوجتــه ، و ال  ــ  هلــا يف حلــ  بعــد انقضــاء األجــل املضــرول بينهمــا ، بــل  ــ  للــرو  يف االســتمر 
 7 . ب الفرقة فوراً 

     
فهل يقول منلف يرى هذه الفوارق و يقف علر  ريها :"قال الدكتور أمحد بن عبد الكرأ  يب        

كـاح املشـروع و نكـاح املتعـة أ  من أف  بلحة الروا  بنية الط ق قد أ ل ما  رم اهلل ، و سوى بص الن
 6". !املمنوع ؟

                                                 

  www.ibnbaz.comفتوى للشيأ عبد العرير بن باة من موقع .   6

 449سورة البقرة ، اآلية رقم  4

للجنة الدائمة ل فتاء بعضوية كل من بكر أبو ةيد وصاحل الفوةا  وعبد اهلل بن  ديا  ورئاسة عبدالعرير بن عبد اهلل اا هتفتوى أصدر  5
 http://saaid.netموقع  ل   من 

 http://saaid.netأمحد بن عبد الكرأ  يب من موقع .فتوى د 2

 لدر نفسهامل 2

 لدر نفسهامل 1

 لدر نفسهامل 7
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وإكــن رد هــذا االعــرتاض بــأ  التشــابه بــص الــروا  بنيــة الطــ ق وةوا  املتعــة هــو أنــه حمــدد بــرمن ســواء       

 ـري واضـح   كا  هذا الرمن حمدداً حتديـداً واضـحاً كيـوم أو شـهر كمـا يف ةوا  املتعـة أو كـا  حمـدداً حتديـداً 
كـا  مشـرتطاً يف   ء فرتة الدراسة أو انقضاء اإلجاةة كما يف الـروا  بنيـة الطـ ق وسـواءً كأ  يكو  إَل انتها

 .العقد أم ال
 

قياســه علــر نكــاح امللــل فالرجــل لــو يــرو  املطلقــة ث ثــاً بنيــة أنــه حيللهــا لــألول مث يطلقهــا كــا  هــذا :ثانياااً 
س العقـــد وعلـــر هـــذا فتكـــو  نيـــة النكـــاح بـــاط ً وحمرمـــاً ول حتـــل للـــرو  األول كمـــا لـــو شـــرط حلـــ  يف نفـــ

 .4الط ق كنية التحليل أي كما أ  النية يف التحليل مؤثرة فكذل  نية الط ق مؤثرة أيضاً 
 

وحلـ  أ  اإلنســا  إحا يـرو  بنيتــه أنـه يطلقهــا إحا  ـادر البلـد  ــرام مـن جهــة أنـه  ــ، اً   فيــه  شـإ :ثالثااً 
  هذا الرجـل إَّنـا يروجهـا بنيـة الطـ ق إحا أراد السـفر وخداع للروجة وأهلها ف   الروجة وأهلها لو علموا أ

لـيس منــا  :"مـا ةوجـوه يف الحالـب فيكـو  يف حلـ  خـداع و ـ، هلــم وقـد قـال النـيب عليـه اللـ ة والسـ م 
 .5،2" من  ،

  2.صار نكا ه متعة : ف   بصَّ هلم أنه يريد أ  يبقر معه مدة بقائه يف هذا البلد ، وايفقوا علر حل    
 
  يف إبا تــه حريعــة إَل الفســاد وإجيــاد الســبيل للعــاهرات الــ يت يــرد  العمــل يف الــب د املافظــة ، إ :عاااً راب

فبــدل الرنــا اللــريح الــذي يأبــاه النفــوس يف هــذه اجملتمعــات اإلســ مية يتــروجن  ــن يعلمــن بأنــه ســيطلقهن 
العـريف يف بعـض الـب د والـذي بعد فرتة وجيرة ، مث يتروجن مـن  خـر وهكـذا ، وخاصـة بعـد انتشـار الـروا  

 . لو من التوثي  والتدقي  يف العدة الشرعية وانقضائها ، ويف حل  من الفساد ما ال حتمد عقباه
 

                                                                                                                                                             

 لدر نفسهامل 6

 http://www.ibnothaimeen.comفتوى للشيأ ابن العثيمص من موقع ،4/21فقه السنَّة ،السيد ساب   4

 4921،وصححه األلباين ، انظر صحيح سنن أيب داود ،احلديث رقم  4992م أبو داود باحلديث رق أخرجهُ   5
 http://www.ibnothaimeen.comفتوى للشيأ ابن العثيمص من موقع ،4/21فقه السنَّة ،السيد ساب   2

 www. islamway.comفتوى للشيأ ابن عثيمص من موقع   2
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  يف إبا ة هذا الروا  حهال للثقة باألةوا  ،وخاصة الذين يعيشو  يف الـب د الحربيـة  ـا يشـوه إ :خامألاً 
 6. بص يف التعرف علر اإلس مصورة اإلس م عند  ديثي اإلس م وعند الرا

 
نــه يــؤدي إَل العبــث هبــذه الرابطــة العظيمــة الــيت هــي أعظــم الــروابط البشــرية ، وإيثــار التنقــل يف إ :سادساااً 

   4 .مرايع الشهوات بص الذواقص والذواقات ، وما يرتيب علر حل  من املنكرات 
 

 :الترجيح
حمرم شرعاً ملا فيه من الح، واخلـداع واللعـب بكيـا  الذي يظهر للبا ث أ  الروا  بنية الط ق       

نـه بط   فشـيء  خـر والـذي يـرتجح يل أاألسرة وأعراض الناس ،أما احلكم علر العقد باللحة أو بال
التنـره ويعلـم أهـل الروجـة أ  حهـب ل صـطياف و  كماً وا داً ،فمـن مجيع  االيه يأخذ   ينبحي أال 

ق منذ البداية ؛فمثل هذا العقد جدير بالبط   ألنه شبيه بـروا  من كا  هذا شأنه يكو  ناوياً للط 
املتعــة والفــرق الو يــد أ  هــذا جــرى فيــه االيفــاق علــر املــدة ضــمناً ال صــرا ة ، أمــا إ  ل يظهــر نيــة 
الرو  بالط ق وكتم هذه النية عن الروجة وأهلهـا ول يعلمـوا هبـذه النيـة صـرا ة أو ضـمناً فـ  يسـتطيع 

 .كم علر هذا العقد بالبط   ألنه عقد اكتملت أركانه وشروطه البا ث أ  حي
 :مةضع الةي  سل هذه المألأل  

الشــارع ، ملقلــود  اً خ فــ عــدم اســتمرار عقــده ينــويالــرو   حمــرم شــرعاً أل  الــروا  بنيــة الطــ ق       
البط   ولـــذل  فـــاحلكم حبرمتـــه مبـــين علـــر فســـاد نيـــة الـــرو  ، أمـــا احلكـــم علـــر العقـــد باللـــحة أو بـــ

فمجــرد النيــة ال يكفــي إلبطــال العقــد مــا ل يقــرت  هبــا مــا يقويهــا كــالعلم الضــمين مــن الروجــة أو أهلهــا 
املعـــروف عرفـــاً كاملشـــروط "ألنـــه يف هـــذه احلالـــة حبكـــم املعـــروف عرفـــاً ،والقاعـــدة الفقهيـــة يقضـــي بـــأ 

 .أعلم باللوال  ، واهلل 5"شرطاً 
 :المبحث الثانل
 :الةي  سل الطالق

 :ف الطالقتعري

                                                 
6
 4/21، فقه السنَّة ،السيد ساب  442مر سليما  األشقر،مستجدات فقهية يف قضايا الروا  والط ق ، أسامة ع 
4
 4/21فقه السنَّة ،السيد ساب   

 .من  لة األ كام العدلية( 25)املادة  5
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 :الطالق لغ 
يركُتهم؛ : و طَّلْقت القوم. فارْقتها: طَلَّْقُت الب د :الط ق لحة الفراق والرتك واإلرسال ،يقال     
 6. الناقة حُيَلُّ عنها ِعقاهُلا أو يرسل فـي الـمرعر: الطَّاِل ُ و 

 : الطالق اصطالحاً 
رفع قيد النكاح بلفظ ، أو هو 4   خملوصة كم شرعي برفع القيد النكا ي بألفاعرفه احلنفية بأنه 

 5. خملو 
 2.صفة  كمية يرفع  لية متعة الرو  بروجته موجبا يكررها مريص للحر ومرة لذي رقوعرفه املالكية بأنه 

 2.ل عقد النكاح بلفظ الط ق وحنوهعرفه الشافعية بأنه  
 7.أو بعضه  1، ل قيد النكاحوعرفه احلنبلية بأنه 

، وإ  كانت كل التعريفات يتف  يف مضموهنا مع أدق من  ريه بأ  يعريف احلنفية جح يل ي يرت ذوال     
 .اخت ف ألفا ها

  

                                                 
 60/447لسا  العرل ، ابن منظور ، 6
 5/215العناية علر اهلداية ، البابريت ،  4
 5/215فتح القدير ، الكمال بن اهلمام ، 5
 2/67لر خليل ،اخلرشي ،مواهب افليل شرح خمت 2
 5/415أسع املطالب شرح روض الطالب، ةكريا األنلاري، 2
 7/477املحين ، ابن قدامة ، 1
 7/249،  املرداوي اإلنلاف ، 7
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 :النية ، ومن أهم هذه املسائلفيها يدخل يف الط ق ويوجد مسائل كثرية 
 :الطالق باللفظ الكةالل: المألأل  األولا 

 6صريح وكنائي لط ق من  يث الليحة املستعملة فيه علر نوعص ا     

ومـــا عـــداها يكـــو  مـــن األلفـــا  الكنائيـــة ،وقـــد اختلـــف العلمـــاء يف  حملـــورةوألفـــا  الطـــ ق اللـــرحية 
هـــو  5واملالكيـــة  4عنـــد احلنفيـــة اللـــريحلفـــظ الطـــ ق ف، حتديـــد األلفـــا  الـــيت يعتـــرب صـــرحية يف الطـــ ق

 2 .ل قيد النكاحالط ق وما اشت  منه فحسب ، أل  هذا اللفظ هو الذي ال يستعمل إال يف  
،مث لفظ الفراق 2واستدلوا بأ  اللريح يف اللحة اسم ملا هو  اهر املراد مكشوف املعع عند السامع   

 1 .فلم يكونا صرحيص فيه كسائر كنايايه ،  الفراق والسراح يستعم   يف  ري الط ق كثرياً 
     
الطــ ق ث ثــة ألفــا  هــي الطــ ق يف  9وابــن  ــرم7 احلنبليــةو  7عنــد الشــافعي اللــريحولفــظ الطــ ق       

 .والفراق والسراح وما اشت  منها 
 :لر الط ق ،قال الشافعي رمحه اهلل ع بأ  هذه األلفا  هي الواردة يف القر   للداللة واواستدل   
الط ق والفراق والسراح فقال عر وجل : حكر اهلل يبارك ويعاَل الط ق يف كتابه بث ثة أااء " 
":        "60  وقال جل ثناقه": 

       "66 وقال يبارك ااه لنبيه  يف أةواجه

                                                 
  49/41املوسوعة الفقهية ، وةارة األوقاف الكويتية ، 6
 5/606، بدائع اللنائع ، الكاساين،71-1/72املبسوط ، السرخسي ، 4
5
 2/72، ، حممد علي، شرح خمتلر خليل منح افليل 
 5/606، بدائع اللنائع ، الكاساين،71-1/72املبسوط ، السرخسي ، 2
 5/606بدائع اللنائع ، الكاساين، 2
 7/492املحين ، ابن قدامة ، 1
 2/471األم ، اإلمام الشافعي، 7
 7/492املحين ، ابن قدامة ، 7
 2/251امللر، ابن  رم ، 9
 6 آلية رقم ، ا الط قسورة  60
 4 ، اآلية رقم  الط قسورة  66
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":              

   "6 . 
 

علــر العــرف يف اســتعمال األلفــا  والعــرف يؤيــد  والــذي يــرتجح للبا ــث أ  هــذه املســألة مبناهــا     
املذهب احلنفي واملالكي يف هذه املسألة ، أل  قلة من الناس اليـوم يسـتعملو  لفـظ السـراح أو الفـراق 

 . للداللة علر الط ق 
 

 حكم الطالق باللفظ الكةالل
، املناقضــة قضــاء فقــط  وكــذل  بالنيــة، اللــريح يقــع بحــري نيــة  بــاللفظ ايفــ  العلمــاء علــر أ  الطــ ق    

نويــت  ــري : ولــو قــال ، وقــع بــه الطــ ق  ل أنــو بــه شــيئاً : وقــال ، وعلــر حلــ  فلــو أطلــ  اللفــظ اللــريح 
  4 .الط ق ل يلدق قضاء وصدق ديانة

من هذه األااء فقـال أنـت طـال  أو قـد طلقتـ  أو  فمن خاطب امرأيه فأفرد هلا اااً :" قال الشافعي    
ويسـعه إ  ل يـرد ،   وبـص اهلل  ناه فيما بينهيْ وَّ ينو يف احلكم ونَـ   ت  لرمه الط ق ولفارقت  أو قد سر 
أ  إســكها وال يســعها أ  يقــيم معــه ألهنــا ال يعــرف مــن صــدقه مــا يعــرف مــن صــدق  بشــيء منــه ط قــاً 

 5."نفسه
 

 2 .أما الط ق باللفظ الكنائي فايفقوا علر أنه ال يقع الط ق به إال بالنية    
َها نوالدليل علر أ  الط ق باللفظ الك     ائي ال يقع إال بالنية ما رواه البخاري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ــْت َعلَــر َرُســوِل اللَّــِه  ــا أُْدِخَل ــَة افَْــْوِ  َلمَّ َن ــْد ُعــْذِت َأ َّ ابـْ َهــا قَالَــْت أَُعــوُح بِاللَّــِه ِمْنــَ  فـََقــاَل هَلَــا َلَق َوَدنَــا ِمنـْ
 2.ِبَعِظيٍم احلَِْقي بَِأْهِلِ  

                                                 
 47سورة األ رال ، اآلية رقم  6
، املحـين ، ابـن 2/72، ، حممـد علـي، ، مـنح افليـل شـرح خمتلـر خليـل2/257، امللـر، ابـن  ـرم ، 2/471األم ، اإلمام الشـافعي،4

  49/41ألوقاف الكويتية ،، املوسوعة الفقهية ، وةارة ا5/606، بدائع اللنائع ، الكاساين،7/492قدامة ،
 2/471األم ، اإلمام الشافعي، 5
املحــين ، ابــن ،2/471، األم ، اإلمــام الشــافعي، 2/640،(احلطــال)مواهــب افليــل ،حممــد الــرعيين  ،19/ 1املبسـوط ، السرخســي ، 2

 7/492قدامة ،

 2724البخاري باحلديث رقم   أخرجهُ  2
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أ د الث ثة الـذين ي رواه ذعن عروة يبوك  يث جاء يف احلديث ال6ويف  ديث الث ثة الذين خلفوا     
لَـــًة ِمـــْن اخْلَْمِســـَص ِإَحا َرُســـوُل َرُســـوِل :"... 4 كعـــب بـــن مالـــ خلفـــوا وهـــو   َ ـــ َّ ِإَحا َمَضـــْت أَْربـَُعـــوَ  لَيـْ

يَْأُمُرَك َأْ  يـَْعَترَِل اْمرَأََيَ  فـَُقْلُت أُطَلُِّقَها أَْم َماَحا أَفـَْعُل قَاَل اَل َبْل اْعَترهِْلَـا فـََقاَل ِإ َّ َرُسوَل اللَِّه يَْأيِييِن اللَّهِ 
ْنَدُهْم َ  َّ يـَْقِضَي اللَّـُه يف َواَل يـَْقَربـَْها َوأَْرَسَل ِإََل َصاِ يَبَّ ِمْثَل َحِلَ  فـَُقْلُت اِلْمرََأيت احلَِْقي بَِأْهِلِ  فـََتُكوين عِ 

 5"َهَذا اأْلَْمِر 
    
البنــة  أ  لفــظ احلقــي بأهلــ  مــن ألفــا  الكنايــة يف الطــ ق ،فعنــدما قالــه النــيب  وجــه االســتدالل     

افو  قاصداً ط قها وقع الطـ ق ، وملـا قالـه كعـب بـن مالـ  لروجتـه قاصـداً اعتراهلـا فحسـب دو  إيقـاع 
 .،فدل علر أ  كل ط ق بحري اللفظ اللريح ال يقع إال بالنية قع به الط ق الط ق ل ي

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .رة بن الربيع وه ل بن أمية رضي اهلل عنهمالث ثة الذين خلفوا هم كعب بن مال  ومرا 6

ســري أعــ م النــب ء ، شــهد العقبــة  ، شــاعر رســول اهلل صــلر اهلل عليــه وســلم وصــا به وأ ــد الث ثــة الــذين خلفــوا فتــال اهلل علــيهم 4
4/245 

5
 2011البخاري باحلديث رقم   أخرجهُ  
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 : مةضع الةي  سل هذه المألأل 
ة إليقـــاع الطــ ق أل  هـــذا هـــو هــ  األصــل يف الطـــ ق أال يقــع إال بـــاللفظ املقــرت  بالنيـــة املتجإ      

اً إال يف الط ق فيقع هبا الطـ ق وإ  األصل يف كل التلرفات ؛ إال أ  هناك ألفا اً ال يستعمل  الب
ل ينوه قضاء وال يقع ديانة ، وهنـاك ألفـا  يسـتعمل يف الطـ ق و ـريه فـ  يقـع الطـ ق هبـا إال بالنيـة 
،فمـــن نـــوى بلفـــظ يـــدل علـــر الطـــ ق و ـــريه  ـــري الطـــ ق ف نـــه ل يقلـــد شـــيئاً خمالفـــاً ألوامـــر الشـــرع 

لشــرع والعــرف داالً علــر الطــ ق قاصــداً هبــذا اللفــظ شــيئاً فــاعتربت نيتــه ،أمــا مــن يلفــظ بلفــظ اعتــربه ا
 ــري الطــ ق فلــم يعتــرب الشــارع هــذه النيــة قضــاء ألهنــا مناقضــة لقلــد الشــارع ؛وإ  كــا  اعتربهــا ديانــة 

 .رعاية لألصل يف األ كام والذي هو اعتبار النيات واملقاصد
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 :الطالقبالحلف :المألأل  الثاني 
الشـــائعة قـــول الرجـــل آلخـــر ، وصـــوريه ك مهـــم النـــاس يف   عنـــد الشـــائعةاللـــيغ احللـــف بـــالط ق مـــن      
،مث ل يــأت مــن " علــي الطــ ق ال  رجــي مــن البيــت :"، أو يقــول لروجتــه "علــي الطــ ق لتأكــل معــي :"

  لف عليه معه أو خرجت الروجة من البيت فما احلكم ؟ 
 :علا قةلين اختلف العلماء سل هذه المألأل 

بعـــض و  4واملالكيـــة  6وهـــذا قـــول مجهـــور الفقهـــاء ومـــنهم احلنفيـــةر الروجـــة طلقـــة ، علـــ يقـــع :القاااة  األو 
 .2احلنبليةو 5الشافعية 
 

إ  احلنــث يف اليمـص بـالط ق ال يقــع بـه طـ ق ويلــرم صـا به كفـارة اليمــص وهـو قــول  :القاة  الثاانل
  .إال إحا نوى الط ق 1، وابن القيم2ابن ييمية 

 
: واســتدل بقولــه 7الكفــارةوعــدم وجــول  عــدم إيقــاع الطــ ق يف هــذه املســألةوقــال ابــن  ــرم ب     
 7·"من كا   الفاً ف  حيلف إال باهلل"
 

 اليمــص بلفــظ:"وقــد نــ  قــانو  األ ــوال الشخلــية األردين يف املــادة الثانيــة والتســعص علــر          
ق خماطبـة الروجـة صـيحة الطـ  منعلي الط ق وعلي احلـرام وأمثاهلمـا ال يقـع الطـ ق هبمـا مـا ل يتضـ

  ".اأو إضافته إليه

                                                 
 5/46بدائع اللنائع ، الكاساين، 6
4
 2/27ما  الباجي،املنتقر شرح املوطأ،سلي 

 2/422،ةكريا األنلاري ،الحرر البهية يف شرح البهجة الوردية 5
 7/555املحين ، ابن قدامة ، 2
 5/451الفتاوى الكربى ، ابن ييمية ، 2
 2/72إع م املوقعص ، ابن القيم، 1
 9/271امللر ، ابن  رم ، 7
7
 5601ومسلم باحلديث رقم   5229البخاري باحلديث رقم  أخرجهُ  
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 :األدل  والمةاق  
بانتشار هذا الرأي ، ولذل  اضطررت إَل ل أجد يف كتب افمهور أدلة لقوهلم ، وكأهنم اكتفوا      

 الرجوع إَل ما نسبه ابن القيم إليهم من أدلة
 :باألدل  اآلتي  استد  من أوقع طالق الحالف بالطالق   
 6 .الترم أمراً عند وجود شرط فيلرمه ما الترمه املطل  :والً أ
وكـالترام الكفـر علـر ،وهذا منقوض بلور كثرية وبعضها  مع عليه كنذر الط ق واملعلـية واملبـاح    

 4 .وجه اليمص
 5 .اإلمجاعباستدلوا : ثانياً 
 2.املسألة قطعاً  بل إنه ال إمجاع يف هذه ،وهذا يناق، بأنه ال دليل علر اإلمجاع     

 
 :باألدل  اآلتي واستد  من لم  يةقع الطالق 

 ،  ":              "2قول اهلل : أواًل 
            :"  أيضاً  وقال

  ".1   
 

وحل  أ  الثابت عن اللحابة عدم الوقوع يف صـورة  اال تجا  بالقياس علر احللف بالعت  ،: ثانياً 
 7 .نفوح من الط قالعت  الذي هو أوَل بال

إال أ   مــع األمــة ، القيــاس أ  الطــ ق مثلــه : وهلــذا حهــب إليــه أبــو ثــور وقــال :"قــال ابــن القــيم    
 7".عليه

                                                 
 2/77إع م املوقعص ، ابن القيم، 6
 امللدر نفسه 4
 امللدر نفسه 5
 امللدر نفسه 2
2
 4سورة التحرأ ، اآلية رقم  
 2/571مطالب أويل النهر،الر يباين، 1
 2/77إع م املوقعص ، ابن القيم، 7
 امللدر نفسه 7
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والرأي الراجح  يف هذه املسألة هو رأي ابـن ييميـة وابـن القـيم  يـث إنـه ال يوجـد مـا يـدل علـر       
الط ق فيــه معـع اليمــص فعلـر الناكــث فيــه  وقـوع الطــ ق بألفـا  احللــف بـالط ق ، ولكــو  احللــف بـ

 .كفارة اليمص 
 
 

 :مةضع الةي  سل هذه المألأل 
إ  املعترب يف قول احلـالف بـالط ق هـو نيتـه ولـذل  ال يقـع ط قـه لكونـه  ـري منـوي وال مقلـود      

ق إ  من املتلفظ باحللف بالط ق ، وأل  احللف بالط ق فيه معـع اليمـص كـا  علـر احلـالف بـالط 
إال إحا نــوى  وقــول احلــالف بــالط ق فيــه معــع اليمــص فيأخــذ  كــم اليمــصنكــث بــاليمص كفــارة إــص 

 .الط ق فيقع ط قاً إ   نث
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 :الطالق بمجرد الةي : المألأل  الثالث 
األصل فيمن يوقع الطـ ق أ  يـتلفظ بلفـظ يـدل علـر الطـ ق وهـو يف احلالـة املعتـربة منـه شـرعاً       
 ما  كم من طل  ةوجته بقلبه بأ  ينوي الط ق يف قلبه دو  التلفظ بأي شيء؟ولكن 
بأنــه لــيس  ــرد العــرم  فحكــمالقــرايف موضــع النــراع  ررالعلمــاء يف هــذه املســألة ، وقــد  ــ اختلــف       

وإَّنـا هـو أ  حيـدث نفسـه -أل  العـرم القلـيب  مـع علـر عـدم وقـوع الطـ ق بـه -القليب علر الطـ ق 
ومعنــــاه الكــــ م النفســــاين ومعنــــاه إحا أنشــــأ الطــــ ق بقلبــــه بك مــــه النفســــاين ول يلفــــظ بــــه بــــالط ق 
 6.بلسانه
مــنهم ؛ الطـ ق ال يقــع إال بلفـظ فلــو نــواه بقلبـه مــن  ـري لفــظ ل يقــع يف قـول عامــة أهـل العلــم       
وروي أيضـا  ،وإسـحاق ، لشـافعي وا، وحيىي بـن أيب كثـري ، وسعيد بن جبري ، وجابر بن ةيد ، عطاء 

 ،والشعيب ، واحلسن ، وسال ، عن القاسم 
 2، والشافعية 4ةاملالكي و 5احلنفية وهو قول4

ألــيس قــد : فــيمن طلــ  يف نفســه  وقــال ابــن ســريين ،علــر حلــ  طلقــت  إحا عــرم: وقــال الرهــري      
  1 .علمه اهلل ؟ 

 :األدل  والمةاق  
ِإ َّ :"  بقــول النــيب ع بالنيــة وال بــالك م النفســاين ال يقــ القــائلو  بــأ  الطــ ق اســتدل افمهــور    

  7".اللََّه َ َاَوَة يل َعْن أُمَّيِت َما َوْسَوَسْت ِبِه ُصُدورَُها َما لَْ يـَْعَمْل َأْو َيَكلَّمْ 
7 

 9.فلم حيلل بالنية كالبيع واهلبة ، واستدلوا أيضاً بأ  الط ق يلرف يريل املل     
 
 

                                                 
6
 6/24الفروق ،القرايف ، 
 7/492املحين ، ابن قدامة ، 4

 1/625خسي ، املبسوط ،السر  5
 .6/24،الفروق ،القرايف ،694شرح  دود ابن عرفة ،الرصاع ، 2

 2/264 اشية البجريمي علر املنهج ، 2

 7/492املحين ، ابن قدامة ، 1
7
 4525البخاري باحلديث رقم   أخرجهُ  
 7/492املحين ، ابن قدامة ، 7
 7/492املحين ، ابن قدامة ، 9
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  ":       يوقع الط ق بالنية بقولـه  واستدل من       

              "6.4 
  اآلية ليس فيه أ  املاسبة اا  فيـه العبـد إلرامـه بأ كامـه وإَّنـا فيهـا ونوق، هذا الدليل بأ  ن     

 5 .حماسبته اا يبديه أو  فيه مث هو محفور له أو معذل فأين هذا من وقوع الط ق بالنية 
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـَوَ "  : بقوله واستدلوا أيضاً     َا اأْلَْعَماُل بِالنـِّيَّاِت َوِإَّنَّ ى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَريُُه ِإََل ُدنـْيَـا ِإَّنَّ

 2"ُيِليبـَُها َأْو ِإََل اْمرَأٍَة يـَْنِكُحَها َفِهْجَريُُه ِإََل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 
 

  2 .أخرب فيه أ  العمل مع النية هو املعترب ال النية و دها ونوق، هذا الدليل بأنه     
   

 .ولضعف أدلة املخالفصدليلهم  والراجح من هذا هو قول افمهور لقوة     
 

 :مةضع الةي  سل هذه المألأل 
  يث إ  النية ال بد من مقارنتها بالعمـل  ـ  يكـو  هلـا موضع النية يف هذه املسألة  اهر وبصِّ      

ب قوهتـا وأعملهـا  ـ  لـو بـدو  عمـل قـال بوقـوع الطـ ق اجـرد النيـة ، ومـن قـال بـأ  أثر ، فمـن  لَّـ
 .وقوع الط ق اجرد النية ماقرتنت بالعمل قال بعد أثرها يرتيب م 

 

                                                 
6
  472، اآلية رقم  البقرةسورة  
4
 .www.binbaz.orgتوى للشيأ عبد العرير بن باة من موقع ف 
5
 .www.binbaz.orgفتوى للشيأ عبد العرير بن باة من موقع  
2
 .من هذه الرسالة( ة)سب   رجيه ، اللفحة  
2
 .www.binbaz.orgفتوى للشيأ عبد العرير بن باة من موقع  
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 : المبحث الثالث
 :الةي  سل اإليالء

 6.َ َلفَ : لَـر يـُْؤلـي  ِإي ءً : احللف ، يقال :اإليالء لغ  
 :واإليالء اصطالحاً 

 4.عرفه احلنفية بأنه عبارة عن إص إنع مجاع املنكو ة
،  وإ  يعليقـاً ، انـع وطء ةوجتـه  وإ  مريضـاً ، تلـور وقاعـه ي، وعرفه املالكية بأنه إص مسـلم مكلـف 

 5.أو شهرين للعبد ،  ري املرضعة وإ  رجعية أكثر من أربعة أشهر
 2.أو أكثر من أربعة أشهر،  احللف علر االمتناع من وطء الروجة مطلقاً :وعند الشافعية 

 2.احللف علر يرك وطء املرأة احلنبليةوعند 
أ  حيلـف هـو :ت وإ  اختلفت يف ألفا ها يدور علر معع وا د وهو أ  اإلي ء وهذه التعريفا      

 .الرو  علر االمتناع من وطء ةوجته مطلقاً أو مدة يريد علر أربعة أشهر
  ":       كم اإلي ء يف القر   الكرأ بقوله  وقد بص اهلل     

                 "1  ؛ فمن
إهل أربعة أشهر ف   راجعها خ ل املدة بأ  قام اعاشرهتا معاشرة األةوا  عليه    َل من ةوجته
 7. ، وإ  طلقها ف  شيء عليه ، وإ  أى ط قها طل  عليه القاضي كفارة اليمص

 
 
 
 

                                                 
6
 62/26لسا  العرل ، ابن منظور، 

 7/69املبسوط ، السرخسي ، 4
5
 697-2/691،، حممد علي،منح افليل شرح خمتلر خليل  

 2/504 اشية القليويب، 2

 7/262املحين ، ابن قدامة، 2
1
 447، اآلية رقم البقرةسورة  

 7/262، املحين ، ابن قدامة ، 7/42،األم ، اإلمام الشافعي ،5/672بدائع اللنائع  ،الكاساين، 7
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 :ومن املسائل املتعلقة بالنية يف اإلي ء املسألة التالية
 :تكرار اإليالء سل المجلس الةاحد

 : آراء العلماء سل المألأل 
اعــع أنــه يعيــد اللفــظ جملــرد  أراد التكــرار حا إنــه ينظــر إَل نيــة املــويل  فــ: وهــو قــول احلنفيــة  :الاارأي األو  

التكرار فحسب فيقع بذل  إي ء وا د وإص وا دة    لـو ل يقرهبـا يف املـدة طلقـت طلقـة وا ـدة وإ  
قرهبا فيها لرمه كفارة وا دة عند اإلمام أيب  نيفة وأيب يوسف أمـا عنـد حممـد صـا ب أيب  نيفـة فيكـو  

وإ  نوى التحليظ والتشديد فاإلي ء ، ي ء وا د ،واليمص ث ث أما إحا ل يكن له نية فاإل، اإلي ء ث ثاً 
 6 .وا د واليمص ث ث يف قول أيب  نيفة وأيب يوسف 

 4 .واليمص ، وهذا كله إ  احتد اجمللس أما إ  اختلف اجمللس ف نه يتعدد اإلي ء  
 

وإال ، أو يعــدد اجمللــس ، ناف اإليــ ء يتعــدد إحا كــرره وقلــد االســتئ :وهــو قــول الشــافعية  :الاارأي الثااانل 
 5.أو أطل  واحتد اجمللس  ف  ، بأ  قلد التأكيد فحسب وإ  يعدد اجمللس 

 
 .فلم أجد هلم فيها رأياً عن احتاد اجمللس يف اإلي ء  احلنبليةو املالكية  وقد حبثت يف كتب

 
ام قد  لل يكرار اللفـظ والرأي الذي أراه راجحاً يف هذه املسألة هو أ  اإلي ء ال يتكرر ما د      

،وهـذا  ، أل  اإلي ء إص واليمـص ال يتكـرر مـا دام علـر شـيء وا ـد يف  لـس وا ـديف  لس وا د 
 .  7والظاهرية1واحلنبلية 2والشافعية  2مذهب املالكية 

        

                                                 
 5/259، رد املتار علر الدر املختار ،ابن عابدين ،2/70،ن  يم ابالبحر الرائ  شرح كنر الدقائ ، 6
 5/259، رد املتار علر الدر املختار ،ابن عابدين ،2/70،ابن  يم البحر الرائ  شرح كنر الدقائ ، 4

 2/202،  اشية افمل ،2/62 اشية القليويب ، 5
 6/279املدونة ، اإلمام مال  ، 2
 5/476،ةكريا األنلاري ،لبشرح روض الطاأسع املطالب  2
 9/202املحين ، ابن قدامة ، 1
 1/564امللر ، ابن  رم ،  7
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يضــاً ، أمــا يف  الــة يعــدد اجملــالس فــ   نــوى التأكيــد علــر اليمــص الســابقة فــ  يتكــرر اإليــ ء أ       
وحل  إكن  رجيه علر الرأي القائل بعدم يكرار كفارة اليمص علر من حيلف يف الشيء الوا د مراراً 

 .6سواء كا  حل  يف  لس أو  الس
أمــا إ  نــوى يكــرار اإليــ ء و ديــده وكــا  حلــ  يف  ــالس خمتلفــة فــالراجح أنــه يتكــرر اإليــ ء ،       

 .واهلل أعلم
  
 

 :المألأل  مةضع الةي  سل هذه
 اخت ف احلكم يف وجـول كفـارة وا ـدة أو أكثـر ،وكـذل  وقـوع طلقـة أو أكثـر علـر املـوََل إ        

منها حبسب نية املويل ، ف   كا  قلده التأكيد ال يتكرر شيء من حل  ، وإ  كـا  قلـده إ ـداث 
 .عليه إ  أرجعها  إي ء جديد ف   الط ق يتكرر علر املوَل منها إ  ل يرجعها والكفارة ال يتكرر

                                                 

 5/420املنتقر شرح املوطأ،سليما  الباجي ، 6
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 :المبحث الرابع
 :الةي  سل الظهار

هــو َأ  يقــول الرجــل المرأَيــه أَنــِت علـــّي كَظْهــر أُمِّــي ، وَأصــله مــْأخوح مــن الظَّْهــِر،  :الظهااار لغاا        
 وِإَّنـــا َخلُّـــوا الظَّْهـــَر دو  الـــبطن والَفخـــِذ والفـــر ، وهـــذه َأولــــر بالتــــحرأ، أَل  الظِّْهـــَر موضـــُع الركـــول،

رُكوبُــِ  للنكــاح علـــّي  ــرام  : أَنــت علـــّي كَظْهــر أُمِّــي، أَراد: والـــمرأَُة مركوبــةع ِإحا ُ ِشــَيت، فكأَنــه ِإحا قــال
 6.كرُكول أُمي للنكاح

 
عرفـه العلمـاء بتعريفـات خمتلفـة يف األلفـا  متفقـة يف املضـمو  و ملهـا أ  الظهـار هـو  :الظهار شارعاً 

 4.و معرب به عن الكل اا ال حيل النظر إليه من املرمة علر التأبيديشبيه الروجة أو جرء منها شائع أ
  ":  كــم مــن يظــاهر مــن ةوجتــه يف القــر   الكــرأ بقولــه  وقــد بــص اهلل   

               

               

                

               

          "5 
     
  ــب  يــث شــرعية أ كــام عليــه يرتيــب املســلم فعلــه ولــو شــرعاً   ــرام الظهــار أ  فاألصــل      
 احلــال هــو مــاك– حيررهــا رقبــة جيــد ل فــ   رقبــة إعتــاق عــن عبــارة هــي والــيت الظهــار كفــارة عليــه
 ، مســـكيناً  ســـتص إطعـــام فعليـــه اللـــيام اليطيـــ  كـــا  ،فـــ   متتـــابعص شـــهرين صـــيام فعليـــه-اآل 
 2.منها  اهر اليت ةوجته جيامع أ  قبل الكفارة عليه و ب

 

                                                 
6
 2/247لسا  العرل، ابن منظور،  
4
 2/421فتح القدير، الكمال بن اهلمام،  
5
 4ادلة، اآلية رقماجملسورة  
  1/507،نيل األوطار ،الشوكاين ،7/2، املحين ، ابن قدامة ،  7/76الشربيين ، ،  معرفة معاين املنها محين املتا  إَل  2
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 :ومن املسائل املتعلقة بالنية يف الظهار املسألة التالية
 حكم من نةى بلفظ الظهار غير ال ريح غير الظهار

 :لظهار نوعا ألفا  ا
وهو ما كا  بلفظ ال حيتمل معع  خر  ري الظهار ، : األلفا  اللرحية يف الظهار  :الةةع األو 

أو يذكر بدل كلمة أمي أي امرأة حترم عليه " أنت علي كظهر أمي"ويشمل حل  مثل أ  يقول 
 6 . رمة مؤبدة مثل أخيت أو عميت أو أمي من الرضاع 

 
: وهي ما كا  بلفظ حيتمل الظهار و ريه، كأ  يقول:  اللرحية يف الظهاراأللفا   ري :الةةع الثانل

 4".أنت علي  رام" أو " أنت كأمي"أو " أنت علي  رام كأمي"
 

، هبذا اللفظ بدو  يوقف علر القلد واإلرادةيقع فمن يلفظ بلفظ الظهار اللريح ف   الظهار      
ألنه ؛ ويلدق ديانة ،  ري الظهار ال يلدق قضاءإنه نوى به : ولو قال،    ولو ل يقلد الظهار

ف حا ادعر إرادة ، إحا نوى  ري الظهار فقد أراد صرف اللفظ عما وضع له إَل  ريه ف  ينلرف إليه 
فيما بينه : ولكن يلدق ديانة أي ، ألهنا خ ف الظاهر ؛  ري الظهار ال يسمع القاضي دعواه 

 2، 5 .مهألنه نوى ما حيتمله ك ؛   وبص اهلل
إ  " أنـت كـأمي " أما لو يلفظ بلفـظ مـن ألفـا  الظهـار  ـري اللـرحية مثـل أ  يقـول لروجتـه          

، وإ  نـوى بـه الطـ ق كـا  ط قـاً ، قلد أهنا مثلها يف الكرامة واملنرلة ف  يكو   هاراً وال شيء عليـه
أي وا ـــد منهــا أراده كـــا  فــ، أل  اللفــظ حيتمـــل كــل هــذه األمـــور؛ وإ  نــوى بــه الظهـــار كــا   هـــاراً 

أل  هــذا اللفــظ يســتعمل يف ، ال يكــو   هــاراً  ل أقلــد شــيئاً : وإ  قــال، ومحــل اللفــظ عليــه صــحيحاً 
  2.التحرأ و ريه ف  ينلرف إَل التحرأ إال بنية 

 
                                                 

6
معرفـة معـاين ، محـين املتـا  إَل 4/224،  اشية الدسـوقي علـر الشـرح الكبـري ،5/219رد املتار علر الدر املختار ، ابن عابدين ، 

 7/74الشربيين ،  املنها ، 

 7/74الشربيين ،  معرفة معاين املنها ،، محين املتا  إَل 4/224 اشية الدسوقي علر الشرح الكبري ، 4

 4/224،  اشية الدسوقي علر الشرح الكبري ،5/270رد املتار علر الدر املختار ، ابن عابدين ، 5

 49/691 املوسوعة الفقهية ، وةارة األوقاف الكويتية ، 2

املوسـوعة الفقهيـة ،  ،7/72الشـربيين ،  معرفـة معـاين املنهـا ، املتا  إَل ، محين5/270رد املتار علر الدر املختار ، ابن عابدين ، 2
 .49/691 وةارة األوقاف الكويتية ،
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 :مةضع الةي  سل هذه المألأل  
ظهـــار أل  هـــذا اللفـــظ   مــن يلفـــظ بلفـــظ الظهـــار اللــريح اليقبـــل منـــه القـــول بـــأ  نيتــه  ـــري الإ      

وضعه الشرع هلذه الحاية ف  يقبل منه أ  يقلد شيئاً  خر واألصل هو اعتبار النية لكنهـا ملـا خالفـت 
ما وضع اللفظ ألجله ل يراَع ، أما ألفا  الظهار  ري اللرحية ف نه يقبل مـن املظـاهر القـول بأنـه نـوى 

 .صل هو اعتبار النية وأمكن هنا إعمال األصل  ري الظهار ما دام اللفظ حيتمل حل  املعع ،أل  األ
يعلـــم مـــا يف نفـــس اإلنســـا  وحياســـبه علـــر  هــذا يف القضـــاء أمـــا فيمـــا بـــص اإلنســـا  وربـــه فـــاهلل     

 . سب نيته وقلده فيقبل منه ما قلد مهما كا  اللفظ
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 : ال امسالمبحث  
 :الةي  سل الرجع 

َرَجعهــا إلـــر نفســه : وع،و اْريَـــَجَع الـــمرأَة و راَجعهــا ُمراجعــة و رِجاعــاً الـــمرة مــن الرجــ :الرجعاا  لغاا      
 6.والفتـح أفلح بعد الط ق، واالسم  الرِّْجعة   و  الرَّْجعُة ،

 :الرجع  اصطالحاً 
  4.عرفها احلنفية بأهنا استدامة مل  النكاح 

  5.عقدوعرفها املالكية بأهنا عود الروجة املطلقة للعلمة من  ري  ديد 
 2. رد املرأة إَل النكاح من ط ق  ري بائن يف العدة بأنه وعرفها الشافعية

 2".إعادة مطلقة  ري بائن إَل ما كانت عليه بحري عقد" بأهنا  احلنبليةوعرفها 
  

وهذه التعريفات وإ  اختلفت يف األلفا  ف   معناهـا وا ـد ،ويتضـمن أمـوراً  ـ  يلـح الرجعـة       
 .الرجعة ط ق رجعي خ ل العدة الشرعية من هذا الط قوهي أ  يتقدم 

 :ومن مسائل الرجعة املتعلقة بالنية املسألتا  التاليتا 
 :الرجع  بما دون القة :المألأل  األولا

الرجعــة يكــو  بــالقول ،وهــذا متفــ  عليــه عنــد مجيــع العلمــاء بــأ  يقــول هلــا راجعتــ  ،أو يقــول قــد    
 1.د رددهتا إيل أو قد ار عتها إيلراجعتها أو قد ار عتها أو ق

 7ويكو  الرجعـة أيضـاً بالفعـل بـأ  يسـتمتع هبـا بـالوطء أو اـا هـو دونـه بنيـة اإلرجـاع عنـد احلنفيـة     
 .9، ولكن كره له حل  إال بعد اإلشهاد 7واملالكية
      

                                                 

 661-7/662لسا  العرل ، ابن منظور ، 6
4
 2/627العناية علر اهلداية ،البابريت ، 
5
 4/261 اشية الدسوقي علر الشرح الكبري ، 
2
 5/526ري ،أسع املطالب شرح روض الطالب ،األنلا 
2
 2/526كشاف القناع عن منت اإلقناع ،البهويت ، 
1
 2/410، األم ، اإلمام الشافعي ، 4/454املدونة، اإلمام مال  ، 
7
  1/69املبسوط ، السرخسي ،   
7
 .4/454،املدونة، اإلمام مال  ، 
9
 1/69املبسوط ، السرخسي ،  
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 .6بأ  الرجعة بالفعل ال حتلل إال بافماع و ال يشرتط فيها النية احلنبليةوقال   
وإحا جامعهـا بعـد  :"وخالف يف حل  الشـافعية فحلـروا اإلرجـاع بـالقول فحسـب ؛ قـال الشـافعي    

ويعــرر الــرو  واملــرأة إ   ، الطــ ق ينــوي الرجعــة أو ال ينويهــا فافمــاع مجــاع شــبهة ال  ــد عليهمــا فيــه 
  4".والولد ال   وعليها العدة ، وهلا عليه صداق مثلها ، كانت عاملة 
شــــد مــــن املالكيــــة حبلــــول الرجعــــة اجــــرد النيــــة املقرتنــــة حبــــديث الــــنفس ، وهــــو خــــ ف وقــــال ابــــن ر 

  5.املذهب
               
والراجح هو قول احلنفية واملالكية حبلول اإلرجاع بالوطء أو اا هو دونه من مقدمات افماع       

لرجعي هلا أ كام ، وحل  أل  الشرع ر ب يف اإلرجاع ول يفاق علر أ  املعتدة من الط ق ا
الروجة يف كثري من األمور كالتوارث ووجول نفقتها علر الرو  وسكناها يف بيت ةوجها وثبوت 

       ": يف قوله ار مطلقها بع ً  نسب الولد ، واهلل 

            

 ."2 

 :مةضع الةي  سل هذه المألأل         
إ  الرجعـــة بـــالقول اللـــريح يف الرجعـــة أو بـــالقول  ـــري اللـــريح يف الرجعـــة املقـــرت  بنيـــة اإلرجـــاع رجعـــة 

واضحاً عن الر بـة يف الرجعـة ، وكـذل  فـ   اإلرجـاع بالفعـل املقـرت  بنيـة صحيحة ألهنا يتضمن يعبرياً 
مـا هناإلرجاع يكفي لتحقي  املراد بل راا كا  أبلغ من  رد القول ، أما  ديث النفس و رد النيـة فأل

عم   قلبيا  دو  يعبـري  ـاهر عـن اإلرادة فـالراجح أ  الرجعـة ال حتلـل هبمـا أل  النيـة ال يكـو  هلـا 
 .ر إال إ  اقرتنت اا يعرب عنها أث
      

                                                 
6
 202-7/205املحين ، ابن قدامة ،  
4
 2/410افعي ،األم ، اإلمام الش 
5
 2/676منح افليل شرح خمتلر خليل ،  حممد علي، ، 
2
 447، اآلية رقم البقرةسورة  
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 :الرجع  بةي  اإلضرار:المألأل  الثاني 
  " :األصــل يف الرجعــة أهنــا مبا ــة وأهنــا  ــ  للــرو  ؛ قــال الشــافعي يعليقــاً علــر قولــه       

                 

  ."6  ":، فأإـا ةو   ـر طلـ  امرأيـه بعـد مـا يلـيبها وا ـدة أو اثنتـص  إص ح الط ق الرجعة ،
 .4"فهو أ   برجعتها ما ل ينقض عدهتا بداللة كتال اهلل عر وجل

    
ولكــن هــذا األصــل قــد يطــرأ عليــه مــا يحــري احلكــم فــ حا قلــد الــرو  مــن الرجعــة اإلضــرار بــاملرأة مــن     

 :أجل أ  يلح  هبا األحى والضرر فما احلكم يف هذه احلالة 
 :" ؛ فقال  األةوا  من مراجعة ةوجاهتم بقلد اإلضرار واإليذاء هبنَّ  هنر اهلل        

            

                 

              "5 ، ففــــــــــــــــــــي
والنهي يفيـد التحـرأ ، إضرارهن وأحاهن  األةوا  أ  إسكوا ةوجاهتم بقلد  اهلل   رهذه اآلية ينه

 .فتكو  الرجعة حمرمة يف هذه احلالة ، 
أو دعــوهن ينقضــي عــددهن اعــروف ،  إحا شــارفن بلــوغ أجلهــن فراجعـوهن اعــروف :" قـال الشــافعي 

 2".ًً ضرارا: ف  حيل إمساكهن ؛ ليعتدوا  وهناهم أ  إسكوهن ضراراً 
 ":            وقال اهلل      

                 

           ."2 

                                                 
6
 447، اآلية رقم البقرةسورة  
4
 6/442،أ كام القر   ، اإلمام الشافعي ،2/401األم ، اإلمام الشافعي ، 
5
 456، اآلية رقم البقرةسورة  
2
 6/441أ كام القر   ، اإلمام الشافعي ، 
2
 447، اآلية رقم البقرةسورة  
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أو يسريح ، إمساك اعروف : فجعل املباح أ د أمرين :"قال ابن ييمية مبيناً معع هذه اآلية       
وجعل هلن مثل الذي عليهن ؛  أخرب أ  الرجال ليسوا أ   بالرد إال إحا أرادوا إص  اً و . ب  سا  
 6".باملعروف

 
َقَضــر َأْ  اَل َضــَرَر َواَل " وإكــن االســتدالل كــذل  علــر  رمــة املراجعــة يف هــذه احلالــة بــأ  رســول اهلل 

 .، ف  جيوة ملن طل  ةوجته أ  يراجعها بنية اإلضرار هبا 4"ِضرَارَ 
 

سـ م هـي الـيت إلهل العلم أ  الرجعة اليت شـرعها اال خ ف بص أ:" قال الدكتور عبد الكرأ ةيدا       
 5".يكو  بقلد اإلص ح وعدم قلد اإلضرار بالروجة املر عة 

 2.وهذا اإلرجاع هبذه النية جيلب اإلمث إَل الرو  ،وإ  كا  ال يؤثر علر صحة الرجعة
 

 :  مةضع الةي  سل هذه المألأل
إحا  من  قوق الرو  ، ولكنهي و ،با ة اإلموضع النية يف هذه املسألة هو أ  األصل يف الرجعة 

عله يأمث هبذه ف   حل  جي الف مقلود الشرع من يشريع هذا احلكم اً فاسدقلداً قلد الرو  
 .الرجعة اليت قام هبا بنية اإلضرار بالروجة 

                                                 
6
 5/447الفتاوى الكربى ، ابن ييمية ، 

4
صـحيح اجمـوع :"وقال عنه األلبـاين 6452باحلديث رقم   اإلمام مال  يف املوطأ أخرجهُ ، و 4556ابن ماجة باحلديث رقم  أخرجهُ  

 . 422احلديث رقم 627 اية املرام يف  ريج أ اديث احل ل واحلرام صفحة : ،وانظر"طرقه
5
 7/42املفلل ، عبد الكرأ ةيدا  ، 
2
 امللدر نفسه  
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 : الألادسالمبحث 
 :العدةالةي  سل 

ًة و َعدََّده: الَعدُّ العد و من لغ العدة  ملدر   ،والِعّدةُ ِإْ لاُء الشيِء ، َعدَّه يـَُعدُّه َعدًّا و يـَْعداداً و َعدَّ
 6.كالَعدِّ 

 4.اسم ألجل ضرل النقضاء ما بقي من  ثار النكاح :العدة اصطالحاً 
 5.والعدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت الرو  أو ط قه

 .وهي مدَّة قدرها الشرع يرتبلها املرأة يف  االت خملوصة فالعدة مأخوحة من العدِّ 
  

 :ومن املسائل اليت يتعل  بالنية يف العدد
 :كتمان المعتدة مقدار العدة الحقيقل

دعــاء بــأ  عــدهتا قـد انقضــت  ــ  ال يــتمكن مطلقهــا مــن إرجاعهــا إَل فقـد يعمــد املعتــدة إَل اال     
وقــد يــدعي املطلقــة بــأ  عــدهتا مــن الطــ ق ل يــنقِض لتحلــل علــمته أو لتــتمكن مــن الــروا  بحــريه ، 

 .علر نليب يف يركة مطلقها الذي يوفاه اهلل 
 

 :إَل قسمص ةدَ وإكن يقسيم العِ 
 وواضح وهو الذي يكو  فيه العدة مضبوطة مقدرة باأليام أو باألشهر أو بشيء بصِّ  :القألم األو  

 :من قبل الشرع ، وحل  يشمل 
 .ىف عنها ةوجها ،واليت هي أربعة أشهر هجرية وعشرة أيام عدة املتو  -6
 .عدة اآليسة من امليض واليت ل حتض أص ً ، وهي مقدرة بث ثة أشهر هجرية -4
 .عدة احلامل ، وينقضي بوضعها للحمل ، أو ب سقاطه -5

اولت وهذا القسم يلعب علر املعتدة أ  يدلس فيه أل  عدهتا مقدرة بشيء منضبط  اهر، وإ   
 .التدليس يستطيع القاضي التبص 

 

                                                 
6
 474-5/476لسا  العرل ، ابن منظور ،  
4
 5/690بدائع اللنائع ، الكاساين، 
5
 2/270التا  واإلكليل ملختلر خليل ، املواق ، 
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وهو الذي يكو  فيه العدة مقدرة من قبل الشرع ، ولكـن إكـن أ  يـدلس املعتـدة  :القألم الثانل    
ها مـع أهنـا ل يـنقض ،وحلـ  يف العـدة ءع أهنا قـد انقضـت ، أو يـدعي انقضـافتدعي عدم انقضائها م

حلقيقــة خاصــة وأ  شــأ  احلــيض مــن األمــور الــيت ، يــث إكنهــا أ  يــدعي خــ ف ا 6املقــدرة بــاألقراء
 : فر وال ينضبط بقدر معص ، فكيف إكننا منع  دوث مثل هذا التدليس

يف كشــف هــذا التــدليس ، وحلــ  بقيامــه بــالتحقي  مــع املــرأة أل  أمــر  اً كبــري اً  دور لقاضــي لالواقــع أ     
 .عدهتا ال يعلم إال من جهتها 

 ــــوال الشخلـــية األردين املعمــــول بــــه يف منـــاط  الســــلطة الوطنيــــة قــــانو  األ اوقـــد ال ــــظ واضـــعو     
:" الفلسطينية إمكانية  دوث هذا األمر فنلوا يف املادة اخلامسة والث ثص بعد املئة منه علر ما يلـي 

مدة عدة املتروجة بعقد صحيح واملفرتقة عن ةوجها بعـد اخللـوة بطـ ق أو فسـأ ث ثـة قـروء كاملـة إحا  
ل و ري بالحة سـن اإليـاس وإحا ادعـت قبـل مـرور ث ثـة اشـهر انقضـاء عـدهتا فـ  يقبـل كانت  ري  ام

ومنـع مـن اـاع قـول املعتـدة بـأ    اهلل  ِّ ، فهذا الن  القانوين ا تـاط ألمـر الشـرع وحِلَـ "منها حل 
عدهتا قد انقضت قبل مرور ث ثة أشهر ، ولكن هذا الن  يعايف مشكلة وا دة وهي إحا كانت يريد 

إلدعاء بأ  عدهتا انقضت قبل األوا  ، أما لـو كانـت يريـد االدعـاء بـأ  عـدهتا ل يـنقض مـع أهنـا قـد ا
 .انقضت فالقانو  ل يعايف هذه احلالة ويركها لفطنة القاضي وحكائه وحتقيقايه 

 
 :مةضع الةي  سل هذه المألأل  

للشـــرع وللتحايـــل املخالفـــة   املعتــدة قـــد يـــدلس يف مقـــدار عـــدهتا لحـــرض مـــن األ ـــراض إ    
، وهـــذا  ــــرام قطعـــاً ، وال بــــد للقاضـــي مــــن معرفـــة وافيــــة لكيفيـــة كشــــف هــــذا علـــر الشــــرع 

 .التدليس يف  الة  دوثه ا تياطاً حل  اهلل 
 

                                                 
6
وايـة رجحـوا أ  معنـاه احلـيض واإلمـام األقـراء مجـع قـرء والقـرء لفـظ مـن ألفـا  األضـداد اعـع الطهـر واعـع احلـيض ،فاحلنفيـة و ة يف ر  

،  اشــية الدســوقي علــر الشــرح الكبــري  1/64املبســوط ، السرخســي ،: الشــافعية واملالكيــة و يف روايــة رجحــوا أ  معنــاه الطهر،وانظــر 
 7/76،املحين ، ابن قدامة ،7/544، األم،اإلمام الشافعي ،4/219،

 652قانو  األ وال الشخلية ، املادة  4
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 :  الألابع المبحث
 :الةي  سل الةألب

 6.مطل  القرابة الةألب لغ 
جاة النكاح بينهما كابن مطل  الوصلة بالقرابة سواء : "عرفه علي  يدر بأنه  :الةألب اصطالحاً 

 4".العم وبنت العم أو ل  جير كاألل والبنت
 :ومن مسائل النسب اليت هلا ع قة بالنية املسألة التالية

 :اإلقرار بالةألب بةي  اإلضرار بباقل الةرث 
 :ث ثة أمور هي ىد  النسب يثبت ب

بـت النسـب بـذل  دو   اجـة إَل واملقلود بالفراش الروجية  ـص ابتـداء احلمـل ، ويث :الفراش: أوالً 
 2".اْلَوَلُد لِْلِفرَاِش َولِْلَعاِهِر احلََْجُر ":َ،قَاَل َرُسوُل اللَِّه 5إقرار من الرو  أو بينة يقيمها الروجة

واملقلـــود هـــو ثبـــوت النســـب بشـــهادة الشـــهود ، والنســـب مـــن األمـــور الـــيت  ـــوة فيهـــا  :البيةااا : ثانيااااً 
 .2(6177)حل   لة األ كام العدلية يف املادة الشهادة علر السماع كما قررت 

 : اإلقرار: ثالثاً   
 :واإلقرار بالنسب نوعا  

إقرار بالنسب علر النفس دو  حتميله علر الحري ، وهو اإلقرار بالبنوة املباشرة أو األبوة  :النوع األول 
 1.املباشرة

ر بقرابــة مــا عــدا البنــوة املباشــرة واألبــوة إقــرار فيــه حتميــل النســب علــر الحــري ، وهــو اإلقــرا:النــوع الثــاين 
 7املباشرة ، وحل  مثل اإلقرار باألخوة والعمومة 

ولـذل  ،إلضرار واألحى بباقي أقـارل املقرفهذا اإلقرار بالنسب علر الحري قد يكو  اهلدف منه ا     
 :ةاآليييريبت األ كام الشرعية 

                                                 
6
 509للحاح ، الراةي،خمتار ا 
4
 2/476درر احلكامشرح  لة األ كام ، علي  يدر ، 
5
 4/6049القرارات االستئنافية يف األ وال الشخلية ،للقاضي الشيأ أمحد حممد علي داود ، 
2
 6964البخاري باحلديث رقم   أخرجهُ  
2
 4/6059ود ،القرارات االستئنافية يف األ وال الشخلية ،للقاضي الشيأ أمحد حممد علي دا 
1
 4/6052القرارات االستئنافية يف األ وال الشخلية ،للقاضي الشيأ أمحد حممد علي داود ، 
7
 4/6052القرارات االستئنافية يف األ وال الشخلية ،للقاضي الشيأ أمحد حممد علي داود ، 
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يؤاخذ ب قراره ، كما أ   ريه ال يؤاخذ هبذا اإلقرار ف  ، وهذا املقر 6األصل أ  املرء مؤاخذ ب قراره     
يؤثر هذا اإلقرار علـر نلـيب  ـريه مـن الورثـة وال يريـب أي أثـر علـيهم أل  اإلقـرار  جـة قاصـرة علـر 

 .4املِقر 
       
  رَّ ولــذل  فــ   املَقــ      

ُ
ر يف نلــيبه مــن املــرياث إ  ل يلــدقه بــاقي الورثــة ، ِقــلــه بالنســب يشــارك امل

مثً  إحا أقر شخ  بأ  شخلاً  خر هو أخوه ألبيه ، ول يلدقه األل أو اإلخوة الباقو  يف حل  ف
 5.،ف نه إحا مات األل يشارك املَقُر له املِقرَّ يف نليبه يف املرياث فيأخذ نلف  لته

   
ه الفقـري علـر املقـر كما أ  املقر له إحا كا  فقرياً حمتاجاً للنفقـة واملقـر موسـراً وجبـت نفقـة املقـر لـ       

 2.املوسر،وإحا مات املقر بدو  وارث ، أخذ املقر له يركته
 

 :مةضع الةي  سل المألأل 
 وهنسـب شـخ   ريـب بأنـه أخـ يصحال النفوس املريضة قـد يـدعموضع النية يف املسألة أ  بعض أ

ا احلنيـف اـفاسد فقد قوبـل مـن الشـرع هبدف اإلضرار بنليب إخوانه من املرياث ، وأل  هذا القلد 
، وهبذه الطريقة ال يقر هبـذا إنعه وحل  جبعل  ثار هذا اإلقرار ال يرتيب إال يف    املِقر هبذا النسب 

 .النسب إال إ  كا  صادقاً يف إقراره أل  الكذل ال حيق  له أية فائدة
 
 
 

                                                 
6
 من  لة األ كام العدلية( 79)املادة  
4
 من  لة األ كام العدلية( 77)املادة  
5
 4/6051لقرارات االستئنافية يف األ وال الشخلية ،للقاضي الشيأ أمحد حممد علي داود ،ا 
2
 4/6051القرارات االستئنافية يف األ وال الشخلية ،للقاضي الشيأ أمحد حممد علي داود ، 
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 :  الثامنالمبحث 
 :الةي  سل الرضاع

أي امت   ورضاعةً  ورضاعاً  رضعاً  هافتحو لضاد املدر رضع أمه يرضعها بكسر : الرضاع لغ      
 6.وهو رضيع ، وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة . ثديها أو ضرعها وشرل لبنه 

 4.عبارة عن  لول لنب املرأة يف معدة الليب بشروط : والرضاع سل ال رع  
 

 :ومن مسائل الرضاع اليت يتعل  هبا النية املسألة اآليية
 :المضارة سل الرضاع

 ":         ."5ل اهلل قا

رع منهــا ـلــيس هلــا أ  يلقــي ولــدها عليــه وال جيــد مــن يرضــعه ولــيس لــه أ  يضــارها فينــ:" يقــول اإلمــام مالــ 
 2.ولدها وهي حتب أ  يرضعه

 
 :فاملضارة املنهي عنها يف اآلية الكرإة نوعا 

مضارَّة الرو  لروجته يف ابنهـا الرضـيع بـأ  يأخـذ ابنهـا منهـا يف  الـة ر بتهـا يف إرضـاعه :ةةع األو  ال
 2 .وقبوهلا حل  بأجر مثي هتا ألهنا أوَل من  ريها ، كما أ  عطفها عليه أوفر من عطف  ريها

قهــا يف إرضــاع وهــذا الضــرر املرتيــب علــر املضــارة اللــادرة مــن الــرو  أةاهلــا الشــرع بــأ  جعــل        
 ابنها مقدماً علر  ريها من النساء

ع بـأ  ،وهذا الضـرر أيضـاً أةالـه الشـر 1اإلنفاق عليهانع من تيكو  مضارة الرو  لروجته بأ  إ وقد     
 . نفقة هلا وللطفل الرضيع جعل للروجة احل  يف طلب ال

جيد والد الطفل من يرضعه  مضارة الروجة لروجها برتكها إرضاع ابنها الرضيع إحا ل:الةةع الثانل
 .، أو أ  يطلب نفقة يريد عن نفقة مثي هتا يف مثل هذا العمل6  ريها

                                                 
6
 645، خمتار اللحاح ، الراةي ،647-7/642لسا  العرل،ابن منظور ، 
4
 4/497للنعاين،التا  املذهب أل كام املذهب ،ا 
5
 455، اآلية رقم  البقرةسورة  
2
 4/411املدونة ، اإلمام مال  ، 
2
 6/226أ كام القر   ، افلا  ، 
1
 2/50بدائع اللنائع ، الكاساين، 
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،   " : "    وهذا الضرر أةال الشرع األثر املرتيب عليه بقوله     
 .ل الضرر املرتيب علر اللحري ف حا ل يرد إرضاعه حيضر والد اللحري مرضعة أخرى فيرو 

 :مةضع الةي  سل المألأل  
  الرو  إحا أراد التضـيي  علـر الروجـة انعهـا مـن إرضـاع ابنهـا أوبتضـيي  النفقـة عليهـا أو علـر إ      

اللـحري قاصــداً بــذل  إيــذاءها فـ   الشــرع إنعــه ؛ أل  القلــد الفاسـد والتلــرف الفاســد إنعــه الشــرع 
جــة التضــيي  علــر الــرو  بــأ   نعــت عــن إرضــاع اللــحري أو أبــت إرضــاعه إال ،وكــذل  لــو أرادت الرو 

بــأجر يريــد عــن أجــر مثي هتــا ؛فــ   الشــرع حيــارل قلــدها الفاســد وإنعهــا مــن حلــ  وجيعــل مــن  ــ  
 .والد اللحري أ  حيضر مرضعة أخرى يقبل باألجر امل ئم ملثل هذا العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
6
 6/472أ كام القر   ، ابن العريب ، 

 1سورة الط ق ، اآلية رقم  4
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 :التاسعالمبحث 
 :ي الةي  سل الةال

الــذي يلـــي عقــد : وَولـــيُّ الـــمرأَةِ . وولـــيُّ الـيتـــيم الــذي يلـــي أَمــَره ويقــوم بِكفايتــه النُّلــرة ، :الواليــة لحــة 
 6.النكاح علـيها وال َيَدُعها يْسَتِبدُّ بعقد النكاح دونه

 
د شـــرط عنـــو  3والشـــافعية  والـــويل ركـــن مـــن أركـــا  عقـــد الـــروا  عنـــد مجهـــور العلمـــاء مـــن املالكيـــة     

، وركــن مــن أركــا  عقــد الــروا  عنــد احلنفيــة إحا كانــت املــراد يروجيهــا  ــري بالحــة أو  ــري عاقلــة 4احلنبليــة
 2.ويكو  مستحبة إ  كانت بالحة عاقلة

 
 :ةييالية املتعلقة بالنية املسألة اآلومن مسائل الو 

 :عض  الةلل
ور ب كل وا د منهما يف ،   معع العضل منع املرأة من الترويج بكفئها إحا طلبت حل: عضل الويل
 1.صا به 

 
 ":        عضــل الــويل فقــال  ــرم الشــارع    

               

         "7. 

      

                                                 
6
 62/207لسا  العرل ، ابن منظور ، 
 2/24ر خليل ،املواق،التا  واإلكليل ملختل 4
 7/612األم ، اإلمام الشافعي، 5
 2/672،  مفلح بن حممد الفروع، ويلحيح الفروع 2
2
 5/422فتح القدير ، الكمال بن اهلمام ، 
1
 7/42املحين ، ابن قدامة ،  
7
 454، اآلية رقم البقرةسورة  
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نَــةع ِإَحا َخطَـَب إِلَــْيُكْم َمـْن يـَْرَضـْوَ  ِدينَـُه َوُخُلَقــُه فَـ  :" وقـال رسـول اهلل        َروُِّجـوُه ِإالَّ يـَْفَعلُـوا َيُكـْن ِفتـْ
األوليــاء بتــرويج مــن هلــم الواليــة علــيهن مــ  وجــدت الكفــاءة  ، فــأمر 6"يف اأْلَْرِض َوَفَســادع َعــرِيضع 

 .و ذر من عاقبة خمالفة حل  ، فدل علر أ  من خالف حل  يأمث شرعاً 
، كمــا أ  يــأخري الــروا  ووقــوع العضــل مــن  للموليــة ،والظلــم  ــرام شــرعاً  اً العضــل  لمــيف كمــا أ       

 4 .بعض األولياء سبب يف مفاسد خطرية علر الفرد واجملتمع
     

اجمللـــس األورويب ل فتـــاء والبحــوث يف البيـــا  اخلتــامي للـــدورة الرابعــة عشـــرة املنعقـــدة يف وقــد أفــ         
ال حيـل للـويل :" اـا يلـي  4002فرباير  47 -45املواف   6241حمرم  67 -62: دبلن يف الفرتة من

 5".وليته إحا أرادت الروا  من كفٍء بلداق مثلها( أي إنع)أ  يعضل 
 
وقد وضع الشرع احلنيف  داً هلذا الويل املـانع موليتـه مـن الـروا  وحلـ  بـأ  جعـل الواليـة ينتقـل       

يف  الـة عـدم املسلمص  ، أو من ينول عن مجاعة2أو إَل القاضي 2منه إَل من يليه يف يرييب األولياء
كالقـائمص علـر املراكـر اإلسـ مية واملسـاجد يف الحـرل  ـن يعـود إلـيهم املسـلمو  عدم وجـود القاضـي  
 1 .يف شؤوهنم الدينية

 
كما أ  قانو  األ وال الشخلية األردين يبع هذا الـرأي وأخـذ بـه فـن  يف املـادة السادسـة منـه      

 :علر أنه 
رويج البكر اليت أ ت اخلامسة عشرة من عمرهـا مـن الكـفء يف  ـال للقاضي عند الطلب    ي-أ" 

 . عضل الويل  ري األل أو افد من األولياء ب  سبب مشروع 

                                                 
6
 562صفحة رقم  712صحيح الرتمذي احلديث رقم :انظر،وقال عنه األلباين بأنه  سن ،و 6002الرتمذي باحلديث رقم   أخرجهُ   

4
 -45املوافـ   6241حمـرم  67 -62: دبلـن يف الفـرتة مـن)البيـا  اخلتـامي للـدورة الرابعـة عشـرة للمجلـس األورويب ل فتـاء والبحـوث  

 نرتنتعلر اإل www.islamonline.net،موقع (4002فرباير  47

 -45املوافـ   6241حمـرم  67 -62: دبلـن يف الفـرتة مـن)البيا  اخلتامي للدورة الرابعة عشرة للمجلس األورويب ل فتاء والبحوث   5
 علر اإلنرتنت www.islamonline.net،موقع (4002فرباير  47
2
 2/24هويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،الب 
2
 5/419املنتقر شرح املوطأ،سليما  الباجي ، 

 -45املوافـ   6241حمـرم  67 -62: دبلـن يف الفـرتة مـن)البيا  اخلتامي للدورة الرابعة عشرة للمجلس األورويب ل فتاء والبحوث   1
 علر اإلنرتنت www.islamonline.net،موقع (4002فرباير  47

http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
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أما إحا كا  عضلها من قبل األل أو افد ف  ينظر يف طلبها إال إحا كانت أ ت مثانية عشر  -ل 
 ". عاماً وكا  العضل ب  سبب مشروع 

نو  بــذل  واقــع احلــال بــأ  أ لــب العضــل يكــو  مــن  ــري األل أو افــد فلــم يقيــد وقــد راعــر القــا    
 منعهـا مـن الـروا مـن الـروا  أبوهـا أو جـدها فراـا الذي منعهـا كا  إحا  اليت يطلب الروا  بشيء ، أما 
وبتلــوري فــ    ينظــر يف طلبهــا إال إحا كانــت أ ــت مثانيــة عشــر عامــاً ،مللـلحة خفيــة ر هــا ولــذل  ال 

 .من املشك ت املرتيبة علر عضل األولياء  اً كثري لن  قد عايف  هذا ا
 :مةضع الةي  سل المألأل 

أ  الــويل الــذي إنــع موليتــه مــن الــروا  قــد خــالف مقلــد الشــرع يكمــن يف النيــة يف هــذه املســألة       
خاصـــة يف هـــذا –الـــذي ر ـــب يف التـــرويج مـــن األكفـــاء ، والرجـــل الكـــفء إحا يقـــدم باخلطبـــة فرصـــة 

 هُ َمــرَ فقــد  َ  وخــالف احلكمــة مــن الواليــة الــيت منحهــا لــه الشــرع ، فألنــه خــالف مقلــد الشــرع -مــا الر 
احلاصل منه ملن كا  له الوالية عليها ولذل  نقلـت الواليـة إَل مـن الظلم هذه الوالية ومنع الشرع من 

 .هو أكثر رعاية ملللحتها منه
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 :شراعالالمبحث 
 :الةي  سل الةفق 

 6.ما أَنَفْقت، واستنفقت علـر العيال وعلـر نفس  :النـََّفقة :الةفق  لغ 
 :والةفق  اصطالحاً 

   .عبارة عن استحقاق النفقة بنسب أو سببعرفها احلنفية بأهنا  
 .ألنه عرف النفقة باستحقاق النفقة وهذا التعريف فيه دور
 3.ا به قوام معتاد  ال  دمي دو  سرفموعرفها املالكية بأهنا 

 2.مسكنا ويوابعهاو وكسوة  وأدماً  فاية من إونه خبراً كحلنبلية بأهنا  وعرفها ا
لشيء الذي يبذله اإلنسا  ا:"و لعل من أفضل التعريفات للنفقة يعريف الشوكاين  يث عرفها بأهنا 

 2. "فيما حيتاجه هو أو  ريه من الطعام والشرال و ريمها
 

 :الةفق  ال رعي  نةعان 
 :وجي  الةفق  الز : الةةع األو  

، وهي  ب للروجة علر ةوجها مـا 1ايف  أهل العلم علر وجول نفقات الروجات علر أةواجهن    
، ويعتــرب يف حلــ  قــدر كفايتهـــا 7مــا دامــت الروجيــة قائمــة بينهمـــا  ســب  ــال ةوجهــا عســراً ويســـراً 

ــــري ودو  اإلســــراف ــــاملعروف واملعــــروف فــــوق التقت   ":      ، قــــال 7ب

                  "9 

                                                 

 60/527لسا  العرل ، ابن منظور ، 6

 4/75افوهرة املنرية ، علي العبادي ، 4
 6/429،حممد بن أمحد ميارة و ريه،اإليقا  واإل كام يف شرح حتفة احلكام  5

 2/161،ملطفر الر يباين ، طالب أويل النهر م ،2/229كشف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ، 2

 4/467اللنعاين،  سبل الس م ، 2
 7/621املحين ، ابن قدامة ، 1

 647-2/641،املنتقر شرح املوطأ ،سليما  الباجي،2/670املبسوط ، السرخسي ،  7 
7
 2/676املبسوط ، السرخسي ، 
9
 7، اآلية رقم  الط قسورة  
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ه أو  روفهـا فـ  فـرق ونفقة الروجة  ب علر الرو  وال  ـب علـر أ ـد  ـريه مهمـا كانـت  روفـ     
 6 .بص كو  الروجة  نية أو فقرية وال بص كو  الرو   نياً أو فقرياً  اضراً أو  ائباً 

 :نفق  األقارب غير الزوج : الةةع الثانل 
  :" وهي واجبة علر من يرث القريب الفقري علر الراجح من  راء العلماء ،لقوله    

 "4 ،52.، وقال الشافعية بأهنا ال  ب إال علر األصول والفروع 
 2 . للقريب الفقري علر قريبه الحينوال  ب هذه النفقة إال     
 

 : اآلييةومن مسائل النفقة اليت هلا ع قة بالنية املسألة 
 :إنفاق الزوج  سل بيت زوجها 

ها ال جيوة أ  حيتسبه من قبيل الركاة أو يه علالرو  مكلف باإلنفاق علر ةوجته ؛ ولذل  فما ينفق      
 1.من قبيل اللدقة ؛ وإَّنا هو واجب يقوم به 

،ولـذل  فـ   اً فقري مهمـا كـا  أما الروجـة فهـي  ـري مكلفـة باإلنفـاق علـر ةوجهـا مهمـا كانـت  نيـة و       
 : كم ما ينفقه علر ةوجها  تلف باخت ف نيتها 

 .عاشرة باملعروف من قيامها هبذا العمل كا  هلا ثوال حل  ف حا نوت اإل سا  إَل ةوجها وامل  
 :" كـا  هلـا أجــر اللـدقة واللـلة ، لقـول رســول اهلل   -يف  ـال كونــه فقـرياً –وإحا نـوت التلـدق عليـه  

 7".اللََّدَقُة َعَلر اْلِمْسِكِص َصَدَقةع َوَعَلر ِحي اْلَقرَابَِة اثـَْنَتاِ  َصَدَقةع َوِصَلةع 
عــين مــن اللــدقة النفقــة  ة عبــد اهلل قالــت ســألت رســول اهلل صــلر اهلل عليــه وســلم أجيــرئعــن ةينــب امــرأو 

 7.هلا أجرا  أجر اللدقة وأجر القرابة علر ةوجي وأيتام يف  جري قال رسول اهلل صلر اهلل عليه وسلم
انع مــن وإحا نــوت الركــاة علــر ةوجهــا فــالراجح أنــه جيــوة هلــا حلــ  أل  نفقتــه ال  ــب عليهــا ولعــدم املــ    
 6.حل  

                                                 
6
  7/611املحين ، ابن قدامة ، 
4
 455 ، اآلية رقم البقرةسورة  
5
 2/445املبسوط ، السرخسي ، 

 5/224أسع املطالب ، ةكريا األنلاري ، 2

 7/611،املحين ، ابن قدامة ،2/445املبسوط ، السرخسي ، 2

 4/712فقه الركاة ، الع مة يوسف القرضاوي،  1

 6292، وصححه األلباين وانظر صحيح ابن ماجة احلديث رقم 6752ابن ماجة باحلديث  أخرجهُ  7

  6597البخاري باحلديث رقم  أخرجهُ  7
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 :مةضع الةي  سل المألأل  

فقد ينوي اإل سا  لروجها    كم ما ينفقه الروجة يف بيت ةوجها  تلف باخت ف نيتها ، إ      
 .الفقري ب عطائه من  ري الركاة وقد يعطيه وينوي الركاة ، فالذي يفرق بص العطيتص بالنسبة هلا نيتها 

 

                                                                                                                                                             
6
 4/711فقه الركاة ، الع مة يوسف القرضاوي، 
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 :ع ر الحاديالمبحث 
 :الميراث و الةصي  الةي  سل 

علر لسا  املرياث لحة البقاء وانتقال اشيء من قوم إَل قوم  خرين ، ومنه قوله : املرياث لحة 
." ":          ةكريا 

6،4
 

عد موت من كا  له حل  لقرابة بينهما أو    قابل للتجرق يثبت ملستحقه ب :واملرياث اصط  اً 
 .حنوها 

 5.َعِهَد إِلـيه: العهد ،و َأْوصر الرجَل و َوصَّاه: والوصية لحة 
 :عرفت بعدة يعريفات إكن  لرها يف ا اهص :والوصية اصط  اً 

 :االتجاه األو 
مضـاف إَل مـا بعـد  ليـ   أوبعـد املـوت  يـربع مضـاف إَل مـا:بأهنـا أصحال هذا اال اه عرفها      

 1.التربع باملال بعد املوت أو ،2العطية بعد املوتأو ، 2املوت بطري  التربع
  االتجاه الثانل

يف ثلث عاقـده يلـرم اويـه  عقد يوجب  قاً الوا الوصية عقد ،فقبأهنا أصحال هذا اال اه عرفها      
 .7أو يوجب نيابة عنه بعده 

 اه األول أل  الوصية أقرل إَل التربع منها إَل العقـد ،وأرجـح االيعريف والتعريف املختار هو        
 .بعد املوت يعريف احلنفية بأ  الوصية هي يربع مضاف إَل ما

                                                 
 1سورة مرأ ، اآلية رقم  6
 4/400لسا  العرل ، ابن منظور ، 4
5
 62/592لسا  العرل ، ابن منظور ، 
2
 60/266العناية شرح اهلداية ،البابريت، 
2
 2/22األم ، اإلمام الشافعي ، 
1
 1/22املحين ، ابن قدامة ، 
7
 7/265ليل ،املواق،التا  واإلكليل ملختلر خ 
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 :ومن املسائل املتعلقة بالنية من مسائل املرياث والوصية املسألتا  التاليتا 
 6:تةريث القات :المألأل  األولا

" اْلَقايِـُل اَل يَـِرثُ :"   د موانع املرياث بشكل عام لقول الرسول ايف  أهل العلم علر أ  القتل هو أ   
 :،واختلفوا يف نوع القتل الذي جيعل القايل ال يرث من مورثه 4

إنـع مـن املـرياث القتـل العمـد الـذي جيـب فيـه القـود ،أمـا القتـل بالتسـبب بـدو  مباشـرة فـ   عةد الحةفي س
حلــد والــدفاع عــن الــنفس ، ويشــرتط عنــد احلنفيــة أ  يكــو  إنــع مــن اإلرث ، وكــذل  حبــ  كالقلــا  وا

 5.القايل بالحاً عاق ً ، وإال ف  حيرم من املرياث لو كا  صحرياً أو معتوهاً 

 2.ال إنع إال القتل العمد العدوا  ، سواء كا  باملباشرة أم بالتسبب  وعةد المالكي 

، باملباشرة أو بالتسبب ، حب  أو بحري    ، وسواء   كل قتل أياً كا  القتل عمداً أو خطأً   وعةد ال اسعي 
 2.كا  القايل عاق ً بالحاً أم ال ، كل هذا ال يرث صا به ، فمطل  القتل مانع من املرياث

أنه كل قتل يوجب قلاصاً كالعمـد العـدوا  ،أو ديـة كاخلطـأ وشـبه اخلطـأ وشـبه العمـد ،أو  الحةبل  عةد و 
لـم فــيهم مســلماً فأصــابه فقتلــه ،أمـا القتــل حبــ  كالقلــا  والقضــاء كفـارة كمــن رمــر صــف الكفــار ول يع

 1 .والشهادة ف نه ال إنع اإلرث

،واحلنفية علـوا منـاط احلرمـا  هـو القتـل نفسـه، والشـافعية جوا إَل العقوبة اليت قررهـا الشـرعنظر  احلنبليةف    
 7.عمد والعدوا  نظروا إَل نا يتص املباشرة وإَل العقوبة ، واملالكية نظروا إَل ال

ويــرد علــر قــول ، عمــوم احلــديث ومشولــه للقايــل اخلطــأل احلنبليــةوالــراجح مــن هــذه األقــوال هــو رأي         
املالكية ومن وافقهم يف يوريث القايل خطأً أ  قوهلم فيه يشجيع علر القتل فقد يتعمد الوارث قتل مورثـه 

ل وقد حيتال يف حل  ويظهر أنه قتلـه خطـأً فمـن ويدعي أنه قتله خطًأ ويلعب إثبات صفة العمد يف القت

                                                 
6
 42فريضة اهلل يف املرياث والوصية ،  عبد العظيم الديب ، 
4
 4620رقم  97،وصححه األلباين،انظر صحيح ابن ماجةصفحة 4152ابن ماجة باحلديث رقم   أخرجهُ  
5
 50/21بسوط ، السرخسي ،ملا  
2
 9/294، ،حممد علي،منح افليل شرح خمتلر خليل 
2
 2/527، األم ، اإلمام الشافعي 
1
 1/422املحين ،ابن قدامة ، 
7
 41فريضة اهلل يف املرياث والوصية ،  عبد العظيم الديب ، 
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بال سد الذرائع جيب  رما  القايل خطـأً مـن املـرياث وقاعـدة سـد الـذرائع قاعـدة معتـربة عنـد األصـوليص 
  6 .ويشهد هلا قواعد الشرع وأصوله

 

 :مةضع الةي  سل هذه المألأل 

وبــة للقايــل أي قايــل ، ولكــن الــذي يقتــل   األصــل يف القتــل أنــه ال يــؤثر يف املــرياث إح إنــه لــيس عقإ     
وملـا كــا  حمــل  لــوله علــر اإلرث  مـن مثمورثـه قــد ينـوي مــن خــ ل هـذا القتــل اســتعجال مـوت املــورث و 

النية القلب  اول كل عال وضع ضوابط للكشف عن نيـة القايـل بالقتـل ، أو لتحقيـ  منـاط القتـل املـانع 
ل قلــد فاســد خمــالف للشــرع ، ولــذل  قوبــل بضــد هــذا ، وهــذا القلــد مــن القايــمــن مورثــه  مــن املــرياث

القلــد فمنعــه الشــرع مــن املــرياث مــن مقتولــه مقابلــة لــه بضــد قلــده ، ومــن اســتعجل الشــيء قبــل أوانــه 
  4.عوقب حبرمانه

 

                                                 

فتوى للدكتور  سام الدين عفانـة منشـورة علـر موقـع ،  291، شرح الكوكب املنري ، ابن النجار ، 7/79البحر امليط ،الرركشي ، 6 
www.islamonline.net                      

4
 املادة التاسعة والتسعو  من  لة األ كام العدلية 

http://www.islamonline.net/
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 :اإلضرار سل الةصي :المألأل  الثاني 
بعضهم علر  سال  اإلضرار بالوصية هو أ  يقلد اإلنسا  من الوصية أ  يضر بالورثة أو حيايب    

 . بقية الورثة
، وقـد اـاه اهلل يف القـر   جنفـاً  6واإلضرار يف الوصية مـن الكبـائر الـيت  ـذر منهـا الشـارع احلكـيم        
  ":                  "4فقال 

الــــَجَنُف   الــــَمْيُل فــــي الكـــ م وفــــي األُمـــور  :  قـــال اللــــيث وافََنـــف مـــن الـــرور وهـــو امليـــل وافـــور ،        
 5.كلها
ــَرَة أَنَّــُه  وقــد هنــر رســول اهلل        و ــذر مــن محبــة الوصــية افــائرة فقــال يف احلــديث املــروي َعــْن َأيب ُهَريـْ

ثَـــُه َعـــنْ  ـــاَل  َرُســـوِل اللَّـــِه  َ دَّ ِإ َّ الرَُّجـــَل لَيَـْعَمـــُل َواْلَمـــْرأَُة ِبطَاَعـــِة اللَّـــِه ِســـتَِّص َســـَنًة مُثَّ حَيُْضـــُرمُهَا اْلَمـــْوُت :"َق
ــا النَّــاُر  ــَرَة ِمــْن بـَْعــِد َوِصــيٍَّة يُوَصــ"فـَُيَضــارَّاِ  يف اْلَوِصــيَِّة فـََتِجــُب هَلَُم ــَر ،مُثَّ قـَــرَأَ َعَلــيَّ أَبُــو ُهَريـْ ــٍن َ يـْ ر هِبَــا َأْو َدْي

 2".ُمَضارَل َوِصيًَّة ِمْن اللَِّه ِإََل قـَْولِِه َحِلَ  اْلَفْوُة اْلَعِظيمُ 
 :وقد منع الشرع احلنيف صوراً بارةة من هذا اإلضرار يف الوصية ، وحل  بتشريعه ألمرين عظيمص     
ِإ َّ اللََّه َقْد أَْعَطر ِلُكلِّ ِحي َ  َل َ قَُّه  :" قال رسول اهلل قد الوصية للوارث ،ف عإ  الشرع من: أوالً 

 2".َفَ  َوِصيََّة ِلَواِرٍث 
،فقـد جـاء يف احلـديث عـن ولـو كانـت لحـري وارثإ  الشرع احلنيـف منـع الوصـية الرائـدة علـر الثلـث : ثانياً 

ـِة الْـَوَداِع ِمـْن  ُسـوُل اللَّـِه َكـاَ  رَ :"قَـاَل  مـاَسْعِد ْبِن َأيب َوقَـّاٍ  َعـْن أَبِيـِه َرِضـَي اللَّـُه َعنـْهُ  يـَُعـوُدين َعـاَم َ جَّ
دَُّق بِثـُلَُثْي َمايل قَاَل اَل َوَجٍع اْشَتدَّ يب فـَُقْلُت ِإينِّ َقْد بـََلَغ يب ِمْن اْلَوَجِع َوأَنَا ُحو َماٍل َواَل يَرُِثيِن ِإالَّ ابـَْنةع أََفأََيلَ 

قَاَل الثُـُّلُث َوالثُـُّلُث َكِبريع َأْو َكِثريع ِإنََّ  َأْ  َيَذَر َوَرثـََتَ  أَْ ِنَياَء َخيـْرع ِمْن َأْ  َيَذَرُهْم  فـَُقْلُت بِالشَّْطِر فـََقاَل اَل مُثَّ 
 1".َعاَلًة يـََتَكفَُّفوَ  النَّاَس 

 
                                                 

6
 6/655فقه الكتال والسنة ،   أمري عبد العرير ، 
4
 674، اآلية رقم البقرةسورة  
5
 55-9/54لسا  العرل ،ابن منظور ، 

2
،وقــد ضــعف األلبــاين هــذا احلــديث  4275اود باحلــديث رقــم  أبــو د أخرجــهُ واللفــظ لــه ، و  4025الرتمــذي باحلــديث رقــم   أخرجــهُ  

َهـَذا َ ــِديثع َ َسـنع َصــِحيحع :"  أخرجــهُ قــال عنـه الرتمـذي بعــد مـا  ن، ولكـ 474صــفحة  162ضـعيف أيب داود احلــديث رقـم :،انظـر 
 ".َ رِيبع 

2
 664صفحة  4695،وصححه األلباين ،انظر صحيح ابن ماجة احلديث رقم 4021الرتمذي باحلديث رقم   أخرجهُ  
1
 6465البخاري باحلديث رقم   أخرجهُ  
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ومــع حلــ  فــ   هنــاك صــوراً قــد ينفــذ مــن خ هلــا ضــعاف اإلإــا  ل ضــرار بالوصــية ومــن حلــ  أ         
الورثة لتئول يف النهاية إَل الوارث كما لو أوصر لروجة ابنه أو ةو  ابنته لينلرف املال  أ د يوصي لروجة

يئــول املــال أخــرياً إَل ابنــه ، و ــري حلــ  مــن   بالتــايل إَل ابنتــه ، أو يوصــي بــه إَل ابــن ابنــه وهــو يقلــد أ
  .الوجوه

 
  ":    لـه وكل حل   رام شرعاً إ  كا  قلد املوصي  لـم بـاقي الورثـة لقو     

    ."6 
 :مةضع الةي  سل المألأل  

الوصية يف أصل يشريعها مبا ة وال شيء فيها ، ولكن إحا كا  املوصي يريـد مـن هـذه الوصـية  إ         
به وينهر عنه ولذل  منع الوصية للـوارث والوصـية حماباة بعض الورثة علر  ريه ف   الشرع إنع حل  وحيار 

 .بأكثر من ثلث الرتكة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 64 سورة النساء ، اآلية رقم  
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 :ال اتم 

 :من خ ل هذا البحث يستطيع البا ث اخلرو  بنتائج عديدة أمهها
األ كــام الــيت يتلــل بع قــة اإلنســا  بأســريه بــدءاً بــالروا  وانتهــاء :" األ ــوال الشخلــية هــي -6

 ".بتلفية الرتكات أو املرياث
 :النية يف األ كام الشرعية هلا معنيا   -2

وهذا املعع يكو  يف املسائل الـيت يظهـر  قلد الفعل ومن فعل الفعل ألجلههو  سالمعةا األو       
 .فيها قلد التقرل إَل اهلل

، وهـذا املعـع يكـو  املسـائل الـيت ال يظهـر فيهـا  فهو قلـد الشـيء مقرتنـاً بفعلـه والمعةا الثانل      
 .والنية معتربة يف األ وال الشخلية.تقرل إَل اهلل قلد ال

الفـرق بـص النيـة وبـص العـرم أ  العـرم يكـو  سـابقاً للفعـل والنيـة يكـو  مقارنـة لـه ، والفـرق بـص  -5
النيــة والقلــد أ  القلــد متعلــ  بفعــل الفاعــل و ــريه ،وال يكــو  إال يف املقــدور عليــه خبــ ف 

 .من اإلخ   والرضا واالختيار واهلمالنية ، والنية أخ  من اإلرادة وأعم 
 .ال يلح إجراء عقد الروا  بعبارة اللحري وكذل  ال يلح ط قه ووصيته -2

طــ ق الســكرا  ال يقــع مهمــا كــا  ســبب ســكره،وال يلــح كــذل  ةوا  أو طــ ق أو رجعــة  -2
 .املكَره وال ط ق الحضبا   ضباً مؤثراً 

ائنــاً ، والوقــف يف مــرض املــوت يأخــذ مطلقــة املــريض مــرض املــوت يــرث وإ  كــا  الطــ ق ب  -1
 . كم الوصية 

ةوا  اهلـــاةل صـــحيح وكـــذل  ط قـــه ورجعتـــه ونكـــاح امللـــل باطـــل ال حتـــل بـــه الروجـــة لروجهـــا  -7
 .األول إحا طلقها الرو  الثاين و ال حتل للرو  الثاين

الـــــروا  بنيـــــة الطـــــ ق ال يأخـــــذ مجيـــــع  االيـــــه  كمـــــاً وا ـــــداً بـــــل يراعـــــر يف كـــــل اســـــتفتاء  -7
 .ايهخلوصي

 .باحللف بالط قالط ق باللفظ الكنائي ال يقع إال بالنية ، وال يقع الط ق اجرد النية وال  -9

 .ما ينفقه الروجة يف بيت ةوجها  تلف  كمه باخت ف نيتها -60

إنــع الــوارث مــن مــرياث مــن قتلــه، مقابلــة لــه  قتــل الــوارث للمــورث إ  كــا  عمــداً موجبــاً للقــود -66
 .بضد قلده
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 :عقالم  المراج
 .القر   الكرأ .6

 

إبطال احليل ، عبيد اهلل ابن بطة العقيلي ، حتقي  ةهري الشاوي، ، املكتب اإلس مي ، بـريوت ،  .4
 .هـ6205الطبعة الثانية 

 
 .هـ6547إحتاف األخ ف يف أ كام األوقاف ، عمر  لمي أفندي ، مطبعة البهاء ،  لب ، .5

 
 .، دار الفكر(  لا اف )بن علي الراةي  أمحدأ كام القر   للجلا  ،  .2

 
 .دار الكتب العلمية ،بابن العريب  حممد بن عبد اهلل األندلسي املالكي املعروف ، أ كام القر   .2

 
دار الكتــب ،  عبــد الحــين عبــد اخلــال  :حتقيــ  ،حممــد بــن إدريــس الشــافعي  اإلمــامأ كــام القــر   ، .1

 .هـ6200،  بريوت ، العلمية

 

 . م 6916األوَل ،الطبعة  دار مكتبة احلياة ، بريوت خلية ، أنور اخلطيب ،األ وال الشّ  .7
 

حار ، حممد بن حممود بن احلسص األسرتوشي ، حتقي  الدكتور ملطفر ضمرية ، دار أ كام اللّ  .7
 م6997/هـ6267الكتب العلمية ، بريوت ، لبنا  ، الطبعة األوَل،

 
، دار بيـــب املـــاوردي  ن بـــ أبـــو احلســـن علـــي بـــن حممـــد األ كـــام الســـلطانية والواليـــات الدينيـــة ، .9

 .الكتب العلمية

 
ســـيد . دحتقيـــ  ،  أبـــو احلســـن علـــي بـــن حممـــد اآلمـــدي،  اإل كـــام يف أصـــول األ كـــام .60

 6202 بريوت، الطبعة األوَل، دار الكتال العريب ،افميلي
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إ يــاء علــوم الــدين ، أبــو  امــد حممــد بـــن حممــد الحــرايل ،وبذيلــه كتــال املحــين عــن محـــل  .66
دار الفكـر ، ،ر للع مة ةين الدين أيب الفضل عبـد الـر يم بـن احلسـص العراقـي األسفار يف األسفا

 .،دو  ياريأ الطبعبريوت ،لبنا  ،الطبعة الثالثة 
 

إخــ   النــاوي ، شــرف الــدين إااعيــل بــن أيب بكــر املقــرئ ، حتقيــ  الشــيأ عبــد العريــر  .64
 م6990-هـ6266عطية ةلط ، طبعة وةارة األوقاف امللرية ،سنة

 
د الســاري لشــرح صــحيح البخــاري ، شــهال الــدين أمحــد القســط ين ،دار الفكــر ، إرشــا .65

 م6990/هـ6260الطبعة األوَل ،
 

، املكتــــب  األلبــــاينحممــــد ناصــــر الــــدين  ، ــــريج أ اديــــث منــــار الســــبيل  إرواء الحليــــل يف .62
 .م 6972هـ ،6202اإلس مي ، الطبعة الثانية ،

 
وقي ،دار الثقافـــة ، الدو ـــة ، الطبعـــة األوَل األســـرة يف التشـــريع اإلســـ مي ، حممـــد الدســـ .62

 م 6992/هـ6261

 
،  أمحــد بــن علــي بــن  جــر أبــو الفضــل العســق ين الشــافعي،  اإلصــابة يف  ييــر اللــحابة .61

 .6994 – 6264 الطبعة األوَل ،بريوت، دار افيل، علي حممد البجاوي :حتقي  

 
 .لكتال اإلس ميدار ا ،ةكريا األنلاري أسع املطالب شرح روض الطالب ، .67

 
األشــباه والنظــائر علــر مــذهب أيب  نيفــة النعمــا  ، ةيــن العابــدين بــن إبــراهيم بــن  ــيم ،  .67

 م6990/هـ6260دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنا  ،
 

األشــباه والنظــائر يف قواعــد وفــروع الشــافعية ، جــ ل الــدين عبــد الــرمحن الســيوطي ، دار  .69
 م6990/هـ6266الطبعة األوَل  الكتب العلمية ، بريوت ، لبنا  ،
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، دو  يـــاريأ  أصـــول القـــانو  ، عبـــد املـــنعم فـــر  اللـــدة ، دار النهضـــة العربيـــة ، بـــريوت .40
  .الطبع

 
خـري  واملستشـرقص واملسـتعربصمـن العـرل  النسـاءشهر الرجـال و قاموس يراجم أل ، ع ماأل .46

 م 6970،الطبعة اخلامسة ،بريوت ، دار العلم للم يص ، الدين الرركلي 

 
خــري ،واملســتعربص واملستشــرقص  العــرلالرجــال والنسـاء مــن  ألشــهرقــاموس يــراجم  عـ ماأل .44

 .6970( مايو )  أيارالطبعة اخلامسة ،بريوت ،دار العلم للم يص ،الدين الرركلي 

 
بابن قـيم افوةيـة ) حممد بن أيب بكر بن أيول املعروف  إع م املوقعص عن رل العاملص ، .45

 .لكتب العلميةدار ا، ( 
 

 ،حممــد بــن أيب بكــر أيــول الررعــي أبــو عبــد اهلل، إ اثــة اللهفــا  يف  كــم طــ ق الحضــبا  .42
ــــــــــ   ــــــــــب اإلســــــــــ مي  ،حممــــــــــد عفيفــــــــــيحتقي ــــــــــب فرقــــــــــد اخلــــــــــاين -املكت  ، الطبعــــــــــة األوَل ،مكت
  .م6971هـ،6201

 
 6262بريوت/ دار الفكر، حممد الشربيين اخلطيباإلقناع يف  ل ألفا  أيب شجاع ،  .42

 
ـــن إدريـــس الشـــافعي  اإلمـــامم ،األ .41 ،بـــريوت ،لبنـــا  ، الطبعـــة الثانيـــة ،  دار املعرفـــة،حممـــد ب

 .م6975هـ،6595
 

دار الكتـب ،حتقي  مجاعـة مـن العلمـاء  األمنية يف إدراك النية ، أمحد بن إدريس املالكي ، .47
 .م ،6972العلمية ، بريوت ، الطبعة األوَل ، 

 
 ،ر مـــذهب اإلمـــام املبجـــل أمحـــد بـــن  نبـــلعلـــاإلنلـــاف يف معرفـــة الـــراجح مـــن اخلـــ ف  .47

، بـــريوت ،  علـــي بـــن ســـليما  بـــن أمحـــد املـــرداوي ،دار إ يـــاء الـــرتاث العـــريباإلمـــام عـــ ء الـــدين 
 .م6971هـ ، 6201الطبعة الثانية ، 



  98 

 
دار  ، يـن الـدين بـن إبـراهيم بـن حممـد الشـهري بـابن  ـيم،ة  البحر الرائ  شرح كنـر الـدقائ  .49

 .الكتال اإلس مي
 

 .دار الكتيب ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الشافعي الرركشي،  حر امليطالب .50

 
 .بدائع اللنائع يف يرييب الشرائع ، مسعود بن أمحد الكاساين ، دار الكتب العلمية .56

 
، دار الكتـال ( بـابن قـيم افوةيـة ) حممد بن أيب بكر بن أيـول املعـروف بدائع الفوائد ،  .54

 .بنا العريب ، بريوت ، ل
 

،دار بــن حممــد بــن أمحــد بــن رشــد القــرطيب بدايــة اجملتهــد وهنايــة املقتلــد ، حممــد بــن أمحــد  .55
 . لبنا –بريوت ، الكتب العلمية 

 
،حتقي  أمحد بن عبد احلليم بن ييمية احلراين أبو العباسبيا  الدليل علر بط   التحليل،  .52

، الطبعــــــــة الثانيــــــــة ملــــــــرمكتبــــــــة لينــــــــة ،  الــــــــدكتور فيحــــــــا  بــــــــن شــــــــايل بــــــــن عتيــــــــ  املطــــــــريي ،
 .م 6991هـ،6261،

 
ابـــن رشـــد القـــرطيب ، البيـــا  والتحلـــيل والشـــرح والتوجيـــه والتعليـــل يف مســـائل املســـتخرجة  .52

أمحـــــد الشـــــرقاوي إقبـــــال ، دار الحـــــرل اإلســـــ مي بـــــريوت ،لبنـــــا  ، الطبعـــــة الثانيـــــة ، : ،حتقيـــــ  د
 م6977هـ ، 6207

 
لربيدي ، منشورات دار مكتبة احليـاة ، يا  العروس من جواهر القاموس ، حممد مريضر ا .51

 .بريوت ، لبنا 
 

 ،دار الكتب العلمية(املواق)التا  واإلكليل ملختلر خليل، حممد بن يوسف العبدري  .57
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 .يبيص احلقائ  شرح كنر الدقائ  ، عثما  بن علي الريلعي ، دار الكتال اإلس مي  .57
 

 الطبعـة األوَل،دمشـ   -دار القلـم،حيـىي بـن شـرف بـن مـري النـووي  ، حترير ألفا  التنبيـه .59
 هـ6207

 
يفســـري اف لـــص هبـــام، القـــر   الكـــرأ، جـــ ل الـــدين امللـــي وجـــ ل الـــدين الســـيوطي ،  .20

 . م6992هـ ،6261مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية، 

 
 

 بـــــريوت ،دار الفكـــــر، إااعيـــــل بـــــن عمـــــر بـــــن كثـــــري الدمشـــــقي  ،يفســـــري القـــــر   العظـــــيم .26
 هـ6206،
 

الـراةي ، الطبعـة الثانيـة ، دار الكتــب حممـد بـن أيب بكـر بـن عبـد القـادر بـري ، التفسـري الك .24
 .، دو  حكر رقم الطبعة أو يار ها العلمية ، طهرا 

 
حتفــة األ ــوحي ، حممــد عبــد الــرمحن بــن عبــد الــر يم املبــاركفوري ، دار الكتــب العلميــة ،  .25

 بريوت
 

، عبد القادر عودة ، مكتبة دارالـرتاث  التشريع افنائي اإلس مي مقارناً بالقانو  الوضعي .22
 .دو  حكر رقم الطبعة أو يار ها ،، القاهرة

 
، حممـد بـن حممـد بـن  سـن بـن علـي بـن سـليما  بـن عمـر شرح التحريـر  التقرير والتحبري .22

 .م6991بن حممد ، دار الفكر ، بريوت ،، الطبعة األوَل 

 
 

 .ملر،مكتبة صبيح  ،فتاةاين الدين مسعود بن عمر الت سعد، التلويح علر التوضيح .21
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،  دار الفكـر،  أمحد بن علي بن  جر أبو الفضل العسق ين الشافعي ،هتذيب التهذيب .27
 6972 - 6202الطبعة األوَل ،  ريوتب

 
ييســـري التحريـــر علـــر كتـــال التحريـــر ،حممـــد أمـــص املعـــروف بـــأمري بادشـــاة احلســـيين ،دار  .27

 .م6975هـ ،6205، لبنا ،بريوت ، الكتب العلمية 

 
ـــد الطـــربي أبـــو ،  جـــامع البيـــا  عـــن يأويـــل  ي القـــر   .29 حممـــد بـــن جريـــر بـــن يريـــد بـــن خال

 هـ6202بريوت،دار الفكر،جعفر
 

افــامع أل كــام القــر   ، أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد األنلــاري القــرطيب ، دار الكتــال  .20
 م6917/ـه6577العريب للطباعة والنشر ،القاهرة ، 

 
سـليما  بـن عمـر بـن  ،(التجريـد لنفـع العبيـد)مـنهج الطـ ل  اشية البجريمي علر شرح  .26

 يركيا –ديار بكر ، املكتبة اإلس مية ،حممد البجريمي
 

علر شرح املنها  ، سليما  بن عمر بن منلور العجيلي امللري املعروف   اشية افمل .24
 .بافمل ، دار الفكر

 

يوســـف  :حتقي  ،ويلـــي اللـــعيدى العـــد،ع  اشـــية العـــدوي علـــر كفايـــة الطالـــب الربـــاين .25
 .6264،  بريوت ، دار الفكر ، الشيأ حممد البقاعي

 
 اشيتا قليويب وعمرية ، أمحد سـ مة القليـويب وأمحـد الربلسـي عمـرية ، دار إ يـاء الكتـب  .22

 العربية
 

 اشــية الدســوقي علــر الشــرح الكبــري ، حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة الدســوقي ، دار إ يــاء  .22
 .الكتب العربية

 



  1  

 .، أبو العباس أمحد اللاوي ، دار املعارف علر الشرح اللحري  اشية اللاوي .21
 

حتقيـ   احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ، أبو حيـىي ةكريـا بـن حممـد بـن ةكريـا األنلـاري ، .27
 .هـ6266 دار الفكر املعاصر ، بريوت،الطبعة األوَل ،الدكتور ماة  املبارك: 

 
،دار ، يعريـب املـامي فهمـي احلســيين يـدر يف شـرح  لـة األ كـام  ، علـي   احلكـامدرر  .27

 .افيل
 

درر احلكــام شــرح  ــرر األ كام،حممــد بــن فرامــوة الشــهري اــن  خســرو،دار إ يــاء الكتــب  .29
 العربية

 
دروس يف مقدمــة الدراســات القانونيــة ، حممــد مجــال ةكــي ، اهليئــة العامــة لشــؤو  املطــابع  .10

 م6919هـ،6579األمريية ، القاهرة ، الطبعة الثانية 
 

 م6924الدستور األردين لسنة  .16

 
 كـة املكرمـةم/املكتبـة املكيـة ،ةكريـا و أب حميي الدين حيىي بن شرف النووي، دقائ  املنها   .14
 م6991 الطبعة األوَل ،

 
شـــهال الـــدين أمحـــد بـــن إدريـــس القـــرايف ، حتقيـــ  الـــدكتور حممـــد  جـــي ، دار الـــذخرية ،  .15

 .م6992الحرل اإلس مي ، الطبعة األوَل

 
 ( اشـــية ابـــن عابـــدين ) ملتـــار علـــر الـــدر املختـــار يف شـــرح ينـــوير األبلـــاراملعروف بــــ رد ا .12
عادل أمحد عبـد املوجـود والشـيأ علـي : حتقي  الشيأ حممد أمص بن عمر املشهور بابن عابدين ،

 .م6992هـ ،6262، بريوت ، الطبعة األوَل ،  دار الكتب العلمية ،حممد معوض 

 
 



  1  

دار الفكـر ،  ،ةكريـاو أبحميي الدين حيىي بـن شـرف النـووي  فتص ،روضة الطالبص وعمدة امل .12
 م6992هـ ، 6262بريوت ، لبنا  ،

 

ةين الــــدين بــــن علــــي بــــن أمحــــد العــــاملي افبعــــي ،الروضــــة البهيــــة شــــرح اللمعــــة الدمشــــقية .11
 .دار العال اإلس مي ،( بالشهيد الثاين ) املعروف

 
دو   ،ملـر/،دار هنر النيل للطباعة ،افيـرة الروا  يف الشريعة اإلس مية، علي  سب اهلل .17

  .حكر رقم الطبعة أو يار ها

 
، حممــد فــؤاد عبــد البــاقي :ســنن ابــن ماجــة ، حممــد بــن يريــد أبــو عبــد اهلل القــرويين ،حتقيــ   .17

 .دو  حكر رقم الطبعة أو يار ها دار الفكر ، بريوت،
 

حممـد حميـي  :حتقيـ  ةدي ،، سليما  بن األشعث أبو داود السجسـتاين األ سنن أيب داود .19
 .دو  حكر رقم الطبعة أو يار ها ، دار الفكر،الدين عبد احلميد

 

 فـــواة أمحـــد ةمـــريل  :، عبـــد اهلل بـــن عبـــد الـــرمحن أبـــو حممـــد الـــدارمي ،حتقيـــ  الـــدارميســـنن  .70
 .هـ6207، دار الكتال العريب ، بريوت ، الطبعة األوَل  خالد السبع العلميو 

 
حتقيـ   ، حممد بن عيسر أبو عيسر الرتمذي السلمي، (للحيح افامع ا) سنن الرتمذي .76
دو  حكــــر رقــــم الطبعــــة أو  ، بــــريوت ، دار إ يــــاء الــــرتاث العــــريب، أمحــــد حممــــد شــــاكر و خــــرو :

 .يار ها
 

عبـد .د :، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ،حتقي (النسائيسنن )السنن الكربى  .74
، دار الكتــب العلميــة ، بــريوت ، الطبعــة األوَل  ســن ســيد كســروي والحفــار ســليما  البنــداري 

 .م  6996-هـ 6266
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 :،حتقيــ   حممــد بــن أمحــد بــن عثمــا  بــن قاإــاة الــذهيب أبــو عبــد اهلل،  ســري أعــ م النــب ء .75
 هـ 6265الطبعة التاسعة ،  بريوت، مؤسسة الرسالة، حممد نعيم العرقسوسي، شعيب األرناقوط 

 

 
اهلدايـــة الكافيـــة الشـــافية لبيـــا   قـــائ  اإلمـــام ابـــن عرفـــة ) عشـــرح  ـــدود ابـــن عرفـــة للرصـــا  .72

املكتبـــة  ، املعـــروف بالرصـــاع، قاضـــي افماعـــة أبـــو عبـــد اهلل حممـــد بـــن قاســـم األنلـــاري ،( الوافيـــة
 .العلمية

 
 .شرح الكوكب املنري ، أبو البقاء الفتو ي ، مطبعة السنة املمدية .72

 
 ،دار الفكـــر ،عمـــا  علـــي الســـرطاويشـــرح قـــانو  األ ـــوال الشخلـــية ،الـــدكتور حممـــود  .71

 .م6997هـ ،6267،الطبعة األوَل ،
 

شرح اجمللة ، سليم رستم باة اللبناين ، دار إ ياء الرتاث العريب ، بريوت ، لبنا  ، الطبعة  .77
 م6971هـ ، 6201الثالثة ،

 
 .دار الفكر ،حممد بن عبد اهلل اخلرشي ، شرح خمتلر خليل للخرشي .77

 
يف الفقه علر مذهب اإلمام أمحـد ، حممـد بـن عبـد اهلل  اخلرقي شرح الرركشي علر خمتلر .79

الريـــاض، الطبعـــة األوَل /عبـــد اهلل بـــن عبـــد الـــرمحن افـــربين ، مكتبـــة العبيكـــا  :الرركشـــي ، حتقيـــ  
 م6995

 

 أمحد بن حممد بن س مة بن عبداملل  بن سلمة أبو جعفر الطحاوي ،شرح معاين اآلثار .70
 .دار املعرفة، 

 
أمحـد عبـد :   اللحة وصـحاح العربيـة ، إااعيـل بـن محـاد افـوهري ، حتقيـ  اللحاح ، يا  .76

 م6979الحفور عطار ، دار العلم للم يص ، بريوت ، الطبعة الثانية 
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، حممـــد بـــن إااعيـــل أبـــو عبـــد اهلل البخـــاري (افـــامع اللـــحري املختلـــر)صـــحيح البخـــاري  .74
 .الثالثة افعفي ، دار ابن كثري ، اليمامة ، بريوت ، الطبعة

 
 صحيح البخاري بشرح الكرماين ، دار الفكر .75

 
مكتب الرتبية العريب  ، حممد ناصر الدين األلباين ،صحيح سنن أيب داود باختلار السند .72

 م 6979 -هـ  1409 ، الطبعة األوَل ، اخلليج لدول

 
مكتــب الرتبيــة  ،األلبــاين اصــر الــديننحممــد  ،الســند صــحيح ســنن ابــن ماجــة باختلــار .72

 6977 -هـ  1408 ،الطبعة الثالثة ،الرياض  لدول اخلليجالعريب
 

حممـد فـؤاد  :، مسلم بن احلجـا  أبـو احلسـص القشـريي النيسـابوري ،حتقيـ صحيح مسلم  .71
 .، دار إ ياء الرتاث العريب ، بريوت عبد الباقي

 
دار إ يـاء الـرتاث ،أبو ةكريا حيىي بن شرف بن مري النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي .77

 هـ6594،  الطبعة الثانية ، بريوت، ريبالع
 

 
اللحري بص أهلية الوجول وأهلية األداء ، حممود حممد بن سعود الكبيسي ، راجعه وعين  .77

 بطبعه عبد اهلل بن إبراهيم األنلاري ، طبع علر نفقة إدارة إ ياء الرتاث اإلس مي بدولة قطر

 
 ، الطبعـة األوَل ، كتب اإلسـ ميامل ،األلباين حممد ناصر الدين ،ضعيف سنن أيب داود .79

  م 6996 -هـ  1412
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يوسف القرضـاوي ، مكتبـة وهبـة ، الطبعـة اخلامسـة عشـرة ،  الع مةالعبادة يف اإلس م ،  .90
 م6972هـ ، 6202

 
ــــة ،  .96 ــــاسالعبودي ــــو العب ــــة احلــــراين أب ــــن ييمي ــــيم ب ــــد احلل ــــن عب ــــة أمحــــد ب ، دار الكتــــب العلمي

 .م6976/لبنا  ، الطبعة األوَل /،بريوت

 
حممد أمص بن عمر بن عبد العرير بـن أمحـد بـن ، العقود الدرية يف ينقيح الفتاوى احلامدية .94

 .املعرفة ، دارعبد الر يم الشهري بابن عابدين
 

ـــــــــدكتور  ســـــــــص خلـــــــــف افبـــــــــوري ،الطبعـــــــــة  .95 عـــــــــوارض األهليـــــــــة عنـــــــــد األصـــــــــوليص ، ال
 .م6977/هـ6207األوَل،

 
ن حممـود بـن أمحـد العيـين أبـو حممـد ، دار عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري ،بـدر الـدي .92

 .م6997هـ ،6267الفكر ، الطبعة األوَل ، 

 
 دار الفكر ،حممد بن حممود البابريت ،  العناية علر اهلداية .92

 
 .املطبعة اليمنية ،أبو حيىي ةكريا األنلاري ،الحرر البهية يف شرح البهجة الوردية .91

 
دار  ،ي الشـوكاين ة من علم التفسري،حممد بن علفتح القدير افامع بص فين الرواية والدراي .97

 .، بريوت  الفكر

 
 .، دار الكتب العلميةأمحد بن عبد احلليم بن ييمية احلراين أبو العباسالفتاوى الكربى ،  .97

 
عـــال   ،مشـــس الـــدين أبـــو عبـــد اهلل حممـــد بـــن مفلـــح املقدســـي الفـــروع، ويلـــحيح الفـــروع .99

 .الكتب
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 .حممد بن حممود البابريت ، دار الفكر العناية شرح اهلداية ، حممد بن .600

 
املكتـــب  ، األلبـــاين حممـــد ناصـــر الـــدين ، ايـــة املـــرام يف  ـــريج أ اديـــث احلـــ ل واحلـــرام .606

 م 6972 -هـ  1405،  الطبعة الثالثة،  اإلس مي
 

 
أمحـــد بـــن علـــي بـــن  جـــر أبـــو الفضـــل العســـق ين  ، فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري .604

 .هـ6579 ، بريوت،دار املعرفة ،حمب الدين اخلطيب، د عبدالباقي حممد فؤا :،حتقي  الشافعي
 

 ،دار الفكر( ابن اهلمام)فتح القدير ، كمال الدين بن عبد الوا د  .605
 

شـهال الـدين أمحـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرمحن اللـنهاجي املشـهور  العباسأبو  ،الفروق  .602
عبــــد احلميــــد :ن الشــــاط ، حتقيــــ  دبــــالقرايف ، وهبامشــــه القواعــــد الســــنية يف األســــرار الفقهيــــة البــــ

 .هنداوي ، املكتبة العلرية ، صيدا ، بريوت

 
فريضة اهلل يف املرياث والوصية ، الدكتور عبد العظيم الديب ،مكتبة األقلـر اإلسـ مية ،  .602

 م6971هـ،6201الدو ة،قطر ،الطبعة الثالثة 

 
هــــ 6209عـــة الثالثـــة ،،الطب ،دار الفكـــر الفقـــه اإلســـ مي وأدلتـــه ، الـــدكتور وهبـــة الر يلـــي .601
 .م6979،

 
فقـــــه الركـــــاة ،الـــــدكتور يوســـــف القرضـــــاوي ،مكتبـــــة وهبـــــة ، الطبعـــــة احلاديـــــة والعشـــــرو  ،  .607

 م6992/هـ6262

 
رمضــا   األوَلالطبعــة  ،لبنــا  ،بــريوت  ،دار الكتــال العــريب فقــه الســنة ، الســيد ســاب  ، .607

 م 6976نوفمرب  -  ه 6596
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ـــر ،دار الســـ م ،القـــاهرة ، الطبعـــة األوَل  فقـــه الكتـــال والســـنة ، الـــدكتور أمـــري عبـــد .609 العري
 م6999/هـ6269،

 
أمحد بن  نيم بن سال بن مهنا النفـراوي ،الفواكه الدواين علر رسالة ابن أيب ةيد القريواين .660

 .دار الفكر، املالكي 

 
م ،إعـــداد قســـم 6971لســـنة  16قـــانو  األ ـــوال الشخلـــية األردين ،قـــانو  مؤقـــت رقـــم  .666

 م6999 القانونية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوةيع ، الطبعة األوَلالبحوث والدراسات 
 

 م49/2/4004القانو  األساسي الفلسطيين املؤقت اللادر بحرة بتاريأ  .664

 
الكلـــيب الحرنـــاطي أبـــو القاســـم، دار القلـــم بـــن جـــري حممـــد بـــن أمحـــد القـــوانص الفقهيـــة ،  .665

 .دو  حكر رقم الطبعة أو يار ها  ،بريوت ،
 

 م4004السلطة القضائية الفلسطيين لسنة  قانو  .662
 

 .القانو  املدين األردين .662
 

أمحــــد حممــــد علــــي داود عضــــو :القــــرارات االســــتئنافية يف األ ــــوال الشخلــــية ، القاضــــي  .661
حمكمـــــــة االســــــــتئناف الشــــــــرعية ،مكتبــــــــة دار الثقافــــــــة للنشــــــــر والتوةيــــــــع ،عمــــــــا ، الطبعــــــــة األوَل 

 م6999/هـ6240،
 

 ل كتــال اإلشــراف علــر مســائل اخلــ ف للقاضــي عبــد قواعــد الفقــه اإلســ مي مــن خــ .667
/ دمشـ  ، الـدار الشـامية /حممد الروكي، دار القلـم : الوهال البحدادي املالكي ، يأليف الدكتور 

 .م 6997هـ ، 6269الطبعة األوَل  ، جدة/بريوت ،دار البشري 
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: لشـــرعية ، دقواعـــد الوســـائل يف الشـــريعة اإلســـ مية ،دراســـة أصـــولية يف ضـــوء املقاصـــد ا .667
 م6999هـ،6240ملطفر بن كرامة اهلل خمدوم ، دار إشبيليا ، السعودية ، الطبعة األوَل ،

 
عبـــد اهلل بـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن قدامـــة الكـــايف يف فقـــه اإلمـــام املبجـــل أمحـــد بـــن  نبـــل ،  .669

 م6977هـ ،6207، املكتب اإلس مي ،الطبعة اخلامسة ، املقدسي
 

ســـ م البــردوي ، عـــ ء الــدين عبـــد العريــر بـــن أمحـــد كشــف األســـرار عــن أصـــول فخــر اإل .640
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 تل يص الرسال  المترجم للغ  اإلنجليزي 
ر  لـه وصـحبه وعلـ- حممـد -احلمد هلل رل العـاملص، واللـ ة والسـ م علـر أشـرف اخللـ  واملرسـلص   

 :أمجعص، وبعد
ينــاول جانبــاً مــن  هــذا البحــثفمــن أهــم األمــور الــيت اهتمــت هبــا الشــريعة اإلســ مية أ كــام النيــة ، و     

أ كام النيـة يف الشـريعة اإلسـ مية وهـو املتعلـ  بـاأل وال الشخلـية ، والبحـث رسـالة قـدمت لنيـل درجـة 
 :نوا بع املاجستري يف القضاء الشرعي يف جامعة اخلليل

 أحكاا الةي  سل مألال  األحةا  ال   ي  
 .علر مقدمة و هيد وث ثة فلول وخا ة ت الرسالةاشتملوقد 

أمهيـــة املوضـــوع ، والدراســـات الســـابقة ، ومـــنهج البحـــث :وا تـــوت املقدمـــة علـــر املوضـــوعات اآلييـــة 
 . ، و خطة البحثوطريقته 
 .رها وموضوعها  وال الشخلية وملديعريف األ: علر  التمهيدوا توى 

يف األ ــــوال  واألدلـــة علـــر اعتبارهـــاو ييرهـــا عـــن  ريهـــا يعريـــف النيـــة : وا تـــوى الفلـــل األول علـــر 
 .الشخلية
 ،ومشل حل  يلرفات من ال يلح النية منهم يف األ وال الشخلية: علر  الفلل الثاينوا توى 
املـريض مـرض ،و  هاملكـرَ ،و  السـكرا ،و  يلـرفات اللـحري، وستة مبا ث حتـدثت عـن  األهليةعن  هيد 
 .افاهل واملخطئ والناسي،و الحضبا  والوهلا   ، واملوت 

 
، يف األ ـوال الشخلـية  كـم مـن أراد بتلـرفه  ـري مـا قلـده الشـارع :علـر  الفلل الثالـثوا توى 

 و العدةو  الرجعةو  الظهارو  اإلي ء و الط ق و النية يف الروا حتدثت عن  عشر مبحثاً  حل  يف أ دو 
 املرياث والوصية و النفقةو  الوالية الرضاعو  نسبال
 

  نتائج البحث علر اخلا ةوا توت 
ومن خ ل هذا البحث يتبـص جبـ ء أ  النيـة يـؤثر يـأثرياً كبـرياً يف كثـري مـن مسـائل األ ـوال الشخلـية 

 .،وال يقتلر أثرها علر العبادات 
 واهلل ويل التوفي 
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Abstract 

Thanks to Al-Mighty God, and peace be upon our prophet "Mohammad" and followers.  

One of the remarkable issue that Islamic religion considers is "Intention". This research 
discussed part of rules of intention in Islamic religion; the family or personal affairs part. The 
thesis of mine has been presented M.A degree in legal Judgement in Hebron University under 
the title.: 

Provisions of Intention in Family Affairs 

The thesis contains an introduction, a forward and three chapters. 

The consists of: value of the subject, former studies, methodology of research and plan of the 
research.  

On the other hard, the forward introduced the family affairs and definition, sources and 
subjects.  

The first chapter showed definition of Intention, distinguishing it from other and evidence 
under family affairs.  

The second chapter included behaviours of those whose intentions are not acceptable in family 
affairs. It includes a brief about eligibility and other six subjects discussing: child, drunken, the 
forced, patient at death, the angry, the ignorant, the mistaken and the oblivious.  

While the third chapter talked about provisions of those whose conducts contradicted the 
lawful regulations in family affairs in eleven issues including the intention in marriage, 
divorce, oath, backing, retroactive divorce, parentage, sucking, custody, outlay, heritage and 
the will.  

Finally, the conclusion contained results of the research.  

It has become clear through this research the Intention has great influence on many issues of 
family affairs as well as on worshipping.  
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 سهرس األحاديث
 رقم ال فح  التل خرج سيها الحديث أطراف األحاديث

 627 أال أخربكم بالتيس املستعار
 10 أال  يء فأطعم 

 610 (ا ديث الث ثة الذين خلفو )احلقي بأهل  
 10 إحا أقرض أ دكم قرضاً فأهدي

 29 إحا يبايعتم بالعينة
 672 إحا خطب إليكم من يرضو 
 29 إحا ضن الناس بالدينار
 24 إحا مرض العبد أو سافر
 10 أف  قعدت يف بيت أبي 
 14 إ  أ   الشر أ  يوىف
 24 إ  باملدينة لرجاالً 

 694 نةإ  الرجل ليعمل واملرأة طاعة اهلل ستص س
 612 إ  اهلل  اوة يل عن أميت ما وسوست 

إ  اهلل قد أعطر لكل حي     قه ف  وصية 
 لوارث

694 

إنــ  أ  يــذر ورثتــ  أ نيــاء خــري مــن أ  يــذرهم 
 يتكففو  الناس

695 

 17 إن  لن ينف  نفقة يبتحي هبا وجه اهلل
 ة إَّنا األعمال بالنيات
 52 إَّنا الدنيا ألربعة نفر

 16 ال ينظر إَل صوركمإ  اهلل 
 46 إ  اهلل كتب احلسنات



     

 

 665 إ  اهلل وضع عن أميت اخلطأ
 77 إ  ها هنا   ماً يفاعاً 
 604 أال إ  يف افسد مضحة

 27 البيعا  باخليار
 664 ث ث جدهن جد
 625 احل ل بص واحلرام بص
 625 دع ما يريب  

 76 رفع القلم عن ث ثة
ص صدقة وعلر حي اللدقة علر املسك

 القرابة صدقة وصلة
677 

 22 صيد الرب لكم   ل
 604 ط ق السكرا  واملستكره ليس جبائر

 640 طل  امرأيه البتة
  72عقلت من النيب 
 690 القايل ال يرث
 29 قايل اهلل اليهود
 97 كل ط ق جائر

 27 ال يركبوا ما اريكب اليهود
 649 ال يحضب

 671 ال ضرر وال ضرار
 650 ال ط ق وال عتاق يف إ  ق

 654 ال يقضص  كم
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 627 امللل لعن رسول اهلل 

 627 املل لعن رسول اهلل 
 25 لعن اهلل اخلمر

 629 لقد عذت بعظيم احلقي بأهل 
 652 هلل أشد فر اً بتوبة عبده

 677 هلا أجرا  أجر اللدقة وأجر القرابة
 622 ليس منا من  ،

 664 ين أ  أشهد بدراً ما منع
 72 مروا أوالدكم بالل ة
 649 مريه فليعت  رقبة

 14 من أخذ أموال الناس
 625 من طل  أو  رر 
 640 من فر من مرياث

 19 من قايل لتكو  كلمة اهلل هي العليا
 614 من كا   الفاً 
 د من ال يشكر الناس
 606 هل أنتم إال عبيد أليب

 679 الولد للفراش
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 سهرس األعالا
 رقم ال فح  االسم
 29 ابن املديين
 24 أبو بردة

 42 أبو  امد الحرايل الحرايل
 29 أبو داود

 55 أبو كبشة اإلَّناري
 24 جابر بن عبد اهلل
 27 افوةجاين

 664  ذيفة بن اليما 
 649 خولة بنت ثعلبة
 29 الدارقطين

 94 الريلعي العقيلي
 92 سعيد بن املسيب

 92 يما  بن يسارسل
 92 الطحاوي

 29 عبد الرمحن بن مهدي
 57 عبد العرير البخاري
 77 عطاء بن أسلم
 57 القحيف العقيلي

 47 القرايف
 610 كعب بن مال 
 7 حممد قدري باشا
 27 مهاجر أم قيس
 77 النخعي
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 سهرس المةضةعات
 ال فح         المةضةع

   اإلهداء
 د                                                      شكر وتقدير         

 هـ المقدم 
 ة وسبب اختيار البحث                                                            أمهية املوضوع

 ح                                                           الدراسات السابقة
 ي قته                                                      وطري منهج البحث
 ك                                                                 خطة البحث

 6 تعريف األحةا  ال   ي  ومةضةعها                      :  التمهيد
 4                                 تعريف األحةا  ال   ي :المبحث األو 
 5                                       األ وال الشخلية لحة:املطلب األول
 2                               األ وال الشخلية اصط  اً :املطلب الثاين 
 1                    م در ومةضةع األحةا  ال   ي : المبحث الثانل
 7                        أل وال الشخليةملدر ملطلح ا: املطلب األول
 9                                 موضوع األ وال الشخلية: املطلب الثاين
 9      موضوع األ وال الشخلية يف قانو  ينظيم القضاء امللري:الفرع األول
 66               موضوع األ وال الشخلية يف القانو  األردين:الفرع الثاين
 62           موضوع األ وال الشخلية يف القانو  الفلسطيين:الفرع الثالث
 67                         واألدل  علا اعتبارها تعريف الةي  الف   األو 
 67                             تعريف الةي  وتمييزها عن غيرها:المبحث األو 
 69                                                  تعريف الةي :المطلب األو 

 69                                                         النية لحة:الفرع األول
 69                                                  النية اصط  اً : الفرع الثاين

 69                                                  يعريف النية بأهنا القلدأوالً 
 44                                            يعريف النية بأهنا اإلخ  : ثانياً 
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 45                                          يعريف النية بأهنا عمل القلب : ثالثاً 
 42                                                يعريف النية بأهنا اإلرادة:رابعاً 

 41                                                يعريف النية بأهنا العلم:خامساً 
 47                                                              :التعريف الراجح
 50                                           تمييز الةي  عن غيرها: المطلب الثانل
 50                                                     :معةا العزا:الفرع األو 

 50     :العرم لحة:أوالً 
 50                                                           :العرم اصط  اً :ثانياً 

 56                                                         :الفرق بص النية والعرم
 54                                                      :معةىاإلرادة:الفرع الثانل

 54                                                               :اإلرادة لحة: أوالً 
 54                                                         :اإلرادة اصط  اً :ثانياً 

 54                                                       :الفرق بص النية واإلرادة
 55                                                     الق د معةا:الفرع الثالث
 55 القلد لحة

 55                                                         الفرق بص القلد والنية
 52                                                  اإلخالص معةا:الفرع الرابع

 52                                                              اإلخ   لحة:أوال
 51                                                       اإلخ   اصط  اً :ثانياً 
 57                                               :الفرق بص اإلخ   والنية:ثالثاً 

 57                                                  :الرضا معةا: الفرع ال امس
 57 :الرضا لحة:أوالً 
 57                                                   :يعريف الرضا اصط  اً :ثانياً 
 59                                                     :الفرق بص الرضا والنية:ثالثاً 

 20                                                 :االختيار معةا:الفرع الألادس
 20                                                               :االْخِتَياُر لحة:أوالً 
 20                                                          :االختيار اصط  اً :ثانياً 
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 20 :                                                       الفرق بص النية واالختيار
 26                                                       :الهم معةا:الفرع الألابع

 26                                                                         :اهلم لحة
 26                                                                   :اهلم اصط  اً 

 26                                                           :الفرق بص اهلم والنية
 25       األدل  علا اعتبار الةي  سل األحةا  ال   ي : المبحث الثانل 
 22                                    األدل  العام  سل اعتبار الةي : المطلب األو 

 22                                                       القر   الكرأ:الفرع األول
 27 السنة النبوية                                                      : الفرع الثاين 
 22 بط   احليل:الفرع الثالث

 22                                                               :القر   الكرأ:أوالً 
 27                                                                :السنة النبوية:ثانياً 
 14                                                                    :اإلمجاع: ثالثاً 
 14                                                                :سد الذرائع:رابعاً 

 15                                                                 :املعقول: خامساً 
 : المطلب الثانل

       األدل  ال اص  سل اعتبار الةي  سل بعض مألال  األحةا  ال   ي 
12 

 12                                           :من القر   الكرأاألدلة :الفرع األول
 17                                             :من السنة النبوية األدلة:الفرع الثاين
 19                                                 :الدليل من القياس:الفرع الثالث
 70 مقاصد الشريعة:الفرع الرابع

 :الف   الثانل
                      سل األحةا  ال   ي  ت رسات من ال ت ح الةي  مةهم 

76 

 74                                                             هلي األ:التمهيد
 75                                       :اهعانو أيعريف األهلية و : املطلب األول 
 75                                                   :يعريف األهلية: الفرع األول
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 75 هليةع األا نو أ: الفرع الثاين
 72                                    مرا ل اإلنسا  بالنسبة لألهلية:املطلب الثاين
 77 :يقسيم التلرفات بالنسبة لألهلية:املطلب الثالث
 79                                                  :عوارض األهلية: املطلب الرابع

 70                                                  ني  ال غير: المبحث األو 
 76                                                                   :يعريف اللحري

 74                           :مسائل األ وال الشخلية اليت يدخل فيها نية اللحري
 74                                     :الةي  سل زواج ال غير بعبارته:المألأل  األولا
 74                                     :نكاح اللحري صحيح  ري نافذ: الرأي األول
 75                                                 :نكاح اللحري باطل :الرأي الثاين

 72 موضع النية يف املسألة
 72                                            :ق ال غير الةي  سل طال:المألأل  الثاني 
 72                                                 :ط ق اللحري باطل :الرأي األول
 72                                             :ط ق اللحري العاقل يقع:الرأي الثاين

 71 :  موضع النية يف هذه املسألة 
 77                                             :الةي  سل وصي  ال غير: المألأل  الثالث 
 77                                                           يلح وصيته:القول األول
 77                                                       ال يلح وصيته: القول الثاين 

 77 األدلة واملناقشة                                                                     
 79 الرتجيح

 90 :                                                            موضع النية يف املسألة
 96                                                  ني  الألكران: المبحث الثانل
 94                                                   :يعريف السكرا :املطلب األول
 92         :مسائل األ وال الشخلية اليت يدخل فيها نية السكرا : املطلب الثاين

 92 ط ق السكرا 
 92                              يقع ط قه ر م  يال عقله بالسكر:القول األول
 92                                                     ال يقع ط قه: القول الثاين 
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 97                                                                 :األدلة واملناقشة
 97                                                 :أدلة القول األول:الفرع األول
 600                                                  :أدلة القول الثاين:الفرع الثاين
 605                                                        :الرتجيح: الفرع الثالث

 602  :                                                  موضع النية يف هذه املسألة
 602                                                ني  المكره: المبحث الثالث

 601 يعريف املكره                                                    : الفرع األول
 607                                                                  :أقسام اإلكراه

 660                           ئل األ وال الشخلية اليت يدخل فيها نية املكرهمسا
 660 ةوا  وط ق ورجعة املكره

 666                                                               :األدلة واملناقشة 
 666                             :أدلة القائلص بلحة ةوا  وط ق ورجعة املكره

 665                        :أدلة القائلص بعدم صحة ةوا  وط ق ورجعة املكره
 662 الرتجيح

 662                                                 :موضع النية يف هذه املسألة 
 661                                ني  المريض مرض المةت: المبحث الرابع

 667                                         :يعريف مرض املوت :طلب األولامل
 667   مسائل األ وال الشخلية اليت يدخل فيها نية املريض مرض املوت: املطلب الثاين
 667                   (ط ق الفرار)ط ق املريض مرض املوت : املسألة األوَل 

 667                                                      :أقوال العلماء يف املسألة
 640 األدلة واملناقشة

 640                  :أدلة افمهور القائلص بتوريث مطلقة املريض مرض املوت 
 646                                                      :أدلة املانعص من يوريثها 

 646 يح                                                             املناقشة والرتج
 644                                                    :موضع النية يف هذه املسألة 

 645 الوقف يف مرض املوت: املسألة الثانية 
 642                                                   :موضع النية يف هذه املسألة 
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 642                                  ني  الغضبان والةلهان: المبحث ال امس
 641                                     :يعريف الحضبا  والوهلا :املطلب األول 
 641                                                                :أقسام الحضب
 :املطلب الثاين

             : مسائل األ وال الشخلية اليت يدخل فيها نية الحضبا  والوهلا
647 

 647     :ط ق الحضبا  والوهلا 
 647                                                         : راء العلماء يف املسألة

 649                                                                 :األدلة واملناقشة
 649                                            :أدلة من يوقع ط ق الحضبا  : أوالً 
 650                                          :أدلة من ال يوقع ط ق الحضبا  :ثانياً 

 654 :الرتجيح
 652                                                      :موضع النية يف هذه املسألة

 652                           ني  الجاه  والم ط  والةاسل: المبحث الألادس
 651 يعريف افاهل واملخطئ والناسي:املطلب األول
 :املطلب الثاين 

      :مسائل األ وال الشخلية اليت يدخل فيها نية افاهل واملخطئ والناسي
657 

 657          ناسياً أوجاهً  أوخمطئاً ي ء الذي جامع ةوجته يف مدة اإل ويل كم امل
 657                                                                     :يلوير املسألة

 657                                                             : راء العلماء يف املسألة
 659 :                                                            موضع النية يف املسألة

       الف   الثالث
          حكم من أراد بت رسه غير ما ق ده ال ارع سل األحةا  ال   ي 

620 

 626                                                   الةي  سل الزواج:المبحث األو 
 626 لحةوالنكاح الروا  
 626                                                              :اصط  اً والنكاح الروا  

 624                                                :زواج الهاز : المألأل  األولا 
 624  راء العلماء يف املسألة
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 622                                                  :هذه املسألة موضع النية يف 
 622                                                 :نكاح المحل : المألأل  الثاني 

 622  راء العماء يف املسألة                                                        
 627 األدلة واملناقشة
 627                                              :ةوا  امللل بفسادأدلة القائلص 

 620                                              :ةوا  امللل ةلحالقائلص بأدلة 
 626 موضع النية يف هذه املسألة

 624                                          :الزواج بةي  الطالق:المألأل  الثالث 
 624  راء العلماء                                                                  

 625                                                              :األدلة واملناقشة 
 625                                         :أدلة امللححص للروا  بنية الط ق
 622                                            :أدلة املبطلص للروا  بنية الط ق

 621                                                                     :الرتجيح
 621                                                 :موضع النية يف هذه املسألة 

 627 ق                                              الةي  سل الطال: المبحث الثانل
 627                                                             :يعريف الط ق
 627                                   :الطالق باللفظ الكةالل: المألأل  األولا 
 629                                                اللفظ الكنائي كم الط ق ب

 616 موضع النية يف هذه املسألة
 614 الحلف الطالق:المألأل  الثاني 
 614 :                                                                 راء العلماء

 615                                                             :األدلة واملناقشة
 612                                                 :موضع النية يف هذه املسألة

 612                                        :الطالق بمجرد الةي : المألأل  الثالث 
 612                                                              :األدلة واملناقشة

 611                                                  :موضع النية يف هذه املسألة
 617                                             الةي  سل اإليالء: المبحث الثالث
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 617               اإلي ء لحة                                                     
 617 اإلي ء اصط  اً                                                            

 617 يكرار اإلي ء يف اجمللس الوا د
 617                                                       : راء العلماء يف املسألة

 619                                                   :موضع النية يف هذه املسألة
 670                                         الةي  سل الظهار:  المبحث الرابع

 670                                                                  :الظهار لحة 
 670                            الظهار شرعا                                     

 676                         كم من نوى بلفظ الظهار  ري اللريح  ري الظهار
 674                                                 :موضع النية يف هذه املسألة 

 675 الرجع                              الةي  سل : المبحث ال امس
 675                                                                  :عة لحة الرج

 675 الرجعة اصط  اً                                                            
 675                                      :الرجع  بما دون القة :المألأل  األولا

 672                                                :املسألة  موضع النية يف هذه
 672                                        :الرجع  بةي  اإلضرار:المألأل  الثاني 

 671                                                :موضع النية يف هذه املسألة 
 677                                         الةي  سل العدة: المبحث الألادس

 677                                                                     العدة لحة
 677 العدة اصط  اً 

 677                                       :كتمان المعتدة مقدار العدة الحقيقل
 677                                                 :موضع النية يف هذه املسألة 

 679                                       الةي  سل الةألب: المبحث الألابع
 679                                                                   النسب لحة

 679                                                            :النسب اصط  اً 
 679                                :اإلقرار بالةألب بةي  اإلضرار بباقل الةرث 
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 670                                                        :موضع النية يف املسألة
 676                                       الةي  سل الرضاع:  المبحث الثامن

 676                                                                   الرضاع لحة
 676                                                          :الرضاع يف الشرع 

 676                                                    :المضارة سل الرضاع
 674                                                      : املسألة موضع النية يف

 675                                         الةي  سل الةالي :  المبحث التاسع
 675                                                                :عض  الةلل

 672                                                       :موضع النية يف املسألة
 671                                  الةي  سل الةفق : المبحث العاشر

 671                                                       :النفقة الشرعية نوعا  
 677                                             :إنفاق الزوج  سل بيت زوجها 

 677                                                      :موضع النية يف املسألة 
 69                         الةي  سل الميراث و الةصي : المبحث الحادي ع ر

 679   املرياث لحة                                                                 
 679 املرياث اصط  ا                                                            

 690                                                تةريث القات :المألأل  األولا
 696                                                   :موضع النية يف هذه املسألة

 694                                           :اإلضرار سل الةصي :ل  الثاني المألأ
 695 موضع النية يف هذه املسألة

 692 ال اتم    
 692 :                                                               قائمة املراجع

 462 يلخي  الرسالة املرتجم لحة اإل ليرية
tAbstrac 462 

 461 فهرس اآليات                                                                
 444 فهرس األ اديث                                                              
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 442 فهرس األع م
 441       فهرس املوضوعات                                                       

 

 
 


